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ПРЕДГОВОР 

 

На 20 декември 2012 година се проведе поредното издание на конференцията 

„Докторантски и постдокторантски четения“. Както повелява традицията, и тази година 

в научното събитие се включиха докторанти и млади доктори от всички катедри на 

Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Приятна 

изненада на тазгодишната конференция бяха заявките за участие от страна на колеги и 

от други факултети на Университета. Те допринесоха с нови теми и по-различна 

методология, което подпомогна интензификацията на интердисциплинарния подход в 

работата ни, а и дискусиите станаха още по-оживени и интересни. 

Всъщност, около Конференцията и публикациите под формата на настоящия 

сборник има два важни момента, които е добре да се подчертаят в един предговор. 

Първият от тях е професионализмът, с който всички колеги подготвиха своите доклади 

и презентации, и усърдието, с което ги разгърнаха в статии на високо научно ниво, 

както читателят лесно ще забележи в следващите страници. Вторият – ентусиазмът от 

страна на участниците, които сами подпомогнаха организацията, когато беше нужно, 

разбирайки доброволческите начала на Четенията. Наред с това традиционната ни 

конференция се утвърди като поле за свободно излагане на дръзки научни тези и като 

място, където всеки намира както разбиране и подкрепа от страна на колегите си, така и 

предизвикателство по време на изключително динамичните и полезни дискусии. 

Освен това поредните „Докторантски и постдокторантски четения“ показаха, че 

подобни срещи на докторантите и младите доктори са наистина необходими, тъй като 

допринасят много както за усъвършенстване на уменията за публично представяне и 

аргументиране на научни тези, така и за сплотяването на този малък приятелско-

творчески кръг с огромен потенциал. Конференцията осигурява още и идеални условия 

за разгръщане на професионалното сътрудничество между докторантите и младите 

учени от различни катедри и дори от различни факултети.  

Разбира се, високите резултати, постигнати от докторантите в тяхната научна 

работа, са благодарение на Ръководството и преподавателите на Историческия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тук изказваме своите 

специални благодарности на всички научни ръководители и на нашите преподаватели. 

 

3 март 2014 г.                                                                                           Антоанета Петкова 

гр. София 
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АНТИЧНИ ИЗВОРИ ЗА ПРОРОЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОРФЕЙ 

 

ЙОРДАН ИЛИЕВ  

Доктор по История и археология 

 

Още в най-древни времена сред траките имало лица, занимавали се – наред с 

други, разнообразни по своя характер, неща – и с пророческа дейност. Добре познати за 

античните писатели били митовете за персонажи, свързвани с историята на древна 

Тракия, като Орфей, Музей, Финей и други, на които се приписвали пророчески 

способности.
1
 Сведенията за тези легендарни тракийски прорицатели обаче все още не 

са събрани и систематизирани
2
, а пророкуването дори не е обособено като специален 

проблемен кръг в тракологията
3
, макар че през последните години са публикувани 

значителен брой изследвания върху значението му през Античността.
4
 Опит за 

запълване (поне отчасти) на тази съществена празнина в съвременната историография 

представляват следващите редове, в които са систематизирани наличните данни за 

пророческите способности на несъмнено най-популярния трак както през Античността, 

така и днес – Орфей.
5
 Тук трябва да се отбележи, че макар и цитирани многократно в 

специализираната литература
6
, досега античните сведения за Орфей като прорицател не 

са били обект на сравнителен анализ.
7
 

                                         
1 Текстът е предварителен вариант от проучване със заглавие „Легендарните тракийски прорицатели”, 

част от постдокторантския проект на автора, озаглавен „Оракули и предсказания в древна Тракия”. 

2 Напоследък е обобщена писмената информация само за легендарния тракийски цар Финей, виж 

Порожанов, Калин. Тракийската цивилизация в началата на два континента и по крайбрежията на три 

морета. Thracia Antiqua. том 11, София, 2012, с. 196-221. 

3 Проучванията по проблематиката се изчерпват с многобройните опити за локализация на Дионисово 

прорицалище в Тракия, виж Илиев, Йордан. Традиции, посоки и предизвикателства при изследване на 

пророкуването в древна Тракия – В: Традиции, посоки, предизвикателства. Юбилейна национална 

научна конференция с международно участие, Смолян, 19 – 21 Октомври 2012 г. (под печат) 

4 Виж кратък преглед с приложена литература у Johnston, Sarah Iles. Ancient Greek Divination. Wiley-

Blackwell, 2008, p. 17 sq. 

5 За етнокултурната принадлежност на Орфей виж Guthrie, William. Orpheus and Greek Religion. 

Princeton: New Jersey, 1993, p. 26. 

6 Най-пълният сборник от антични текстове, свързани по един или друг начин с Орфей и орфиците и до 

днес остава фундаменталният компендиум на Kern, Otto. Orphicorum fragmenta. Berolini, MDCCCCXII. 

Внимание върху важния за настоящата работа аспект от профила на Орфей е представен накратко в 

статиите на: Gruppe, Otto. Orpheus – In: Wilhelm H. Roscher. Ausführliches Lexicon der Griechischen und 
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I. 

Най-ранните сигурно датирани антични съобщения за връзка на Орфей с 

пророкуването биха могли да датират от края на V в. пр. Хр. През 405 г. пр. Хр. 

Аристофан (ок. 446 – 384 г. пр. Хр.) публикувал комедията си „Жаби”, а в един от 

нейните стихове (1032) се чете следното: 

 

Ὀρφεὺς μὲν γὰπ τελετάς θ' ἡμῖν κατέδειξε 

φόνων τ' ἀπέχεσθαι, Μουσαῖος δ' ἐξακέσεις τε 

νόσων καὶ χρησμούς ... 

Орфей ни научи на ритуали и да се 

въздържаме от убиване, Музей – как да 

лекуваме болести и да предсказваме ... 

 

Информацията на този текст е важна, а обяснението за фигурирането му в 

настоящата работа се предпоставя от съдържанието на следващия пасаж, част от 

диалога на Платон (424/423 – 348/347 г. пр. Хр.), озаглавен „Протагор” (316d): 

 

ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι 

παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριζομένους αὐτὴν 

τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ 

ἐπαχθὲς αὐτῆς, πρόσχημα ποιεῖσθαι καὶ 

προκαλύπτεσθαι, τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον 

Ὅμηρόν τε καὶ Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς δὲ 

αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί τε 

Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον· 

Да ти кажа, че софистиката е древно изкуство 

и от древни времена хората, които го 

практикували, страхувайки се да не 

предизвикат отвращение, го сложили в 

прилична дреха: понякога в поезия, какъвто е 

случаят на Омир, Хезиод и Симонид; 

понякога в мистични ритуали и предсказания, 

както направили Орфей, Музей и техните 

последователи. 

 

Макар вторият текст да не е достатъчно информативен и връзката на Орфей с 

пророкуването да е представена несигурно, то предходният пасаж от Аристофан хвърля 

                                                                                                                               
Römischen Mythologie. Bd. 3.1. Leipzig: Georg Olms Verlag AG, 1898, col. 1058, 41 – 1207, 52; Ziegler, Karl. 

Orpheus – In: Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Bd. 18.1. Stuttgart: J. B. Metzler, 

1939, col. 1200, 33 – 1316, 50. За Орфей като профет виж напоследък Uždavinys, Algis. Orpheus and the 

Roots of Platonism. London: The Matheson Trust, 2011, pp. 37-41 с цитираната там литература. 

7 Изключение донякъде представлява текстът на Bouché-Leclercq, Auguste. Histoire de la divination dans 

l’antiquité. Tome Deuxième. Paris, 1880, pp. 109 sq., където информацията е представена без достатъчно 

задълбочен критичен анализ. 
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повече светлина върху него с уточнението, че софистиката в предсказания трябва да е 

била дело по-скоро на Музей, отколкото на Орфей.
8
 

Интерес предизвиква присъствието и в двата текста на Орфей редом с Музей, 

чиито отношения в достигналите до нас фрагменти от антични текстове са 

противоречиви: според някои, първият е учител на втория, според други – дори му бил 

баща, а според трети – първият бил ученик на втория.
9
 Само в тези два пасажа обаче 

Орфей и Музей фигурират заедно във връзка с пророкуването.
10

 Този факт, към който 

трябва да се прибави и сравнително близката дата на написването на двете творби, 

индикира евентуален общ първоизточник на информацията. Оттук може да се 

предполага, че един такъв първоизточник трябва да е била написаната около 400 г. пр. 

Хр. и впоследствие изгубена книга на Херодор от Хераклея
11
, озаглавена Ὀρφέως καὶ 

Μουσαίου ἱστορία.
12

 Към посоченото дотук трябва да се добави и изказано напоследък 

досещане, обясняващо присъствието на Музей в легендата в качеството му на нещо 

като секретар на Орфей и поради това е възможно някой (античен писател) да е 

разбрал, че Орфей говорил на – или чрез – него и така да се обясни приписваното му 

доставяне на божествено вдъхновена информация.
13

 

 

II. 

 

На друго място
14

 вече бяха цитирани две схолии към произведения на Еврипид 

(Alkest. 968; Hec. 1267), които си заслужава да бъдат обособени в отделна група 

                                         
8 Bouché-Leclercq, Op. cit., pp. 109 sq. 

9
 Виж изворите у Kern, Op. cit., pp. 10, 13 sq., 50. 

10 Ако не се брои Plato. Rep. 364b-365a. 

11 Кратка информация за този автор е събрана от Smith, William (ed.). A dictionary of Greek and Roman 

biography and mythology, vol. II. London, 1873, p. 431 sq.; Graf, Fritz. Herodorus – In: Hubert Cancik, 

Helmuth Schneider, Christine F. Salazar (eds.). Brill’s New Pauly. Encyclopedia of the Ancient World, volume 

6. Leiden: Brill Academic Pub., 2005, p. 164. 

12 Оцелели са само някои фрагменти, събрани от Jacoby, Felix. Fragmente der griechischen Historiker. Teil 

1. Berlin – Leiden: Brill, 1923, No. 31. 

13 Graf, Fritz & Johnston, Sarah Iles. Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. 

London & New York: Routledge, 2007, p. 72. 

14 Илиев, Йордан. Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия – В: Докторантски и 

постдокторантски четения на Историческия факултет на СУ «Св. Климент Охридски». София, 19 

Декември 2011 г.  
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сведения за пророческите способности на Орфей. Най-същественото основание е, че 

само те свързват някакви писания на легендарния трак върху дървени плочки (ἐν 

σανίσιν ἀναγραφαί) с прорицалище на Дионис в Тракия. В тях не е уточнено защо 

мястото на тези плочки е търсено във връзка с такава реалия и какво са представлявали 

самите плочки по своята същност. Добре известно е обаче, че в някои антични 

прорицалища предсказанията били записвани.
15

 Оттук може само да се предполага дали 

тези плочки не трябва да бъдат тълкувани като подобни записи. Един възможен 

аргумент може да се открие у Платон (Rep. 364e), който, разказвайки за орфическите 

„жреци” (ἀγύρται) и прорицатели (μάντεις) в Атина, споменава за βίβλων δὲ ὅμαδον 

παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως ... καθ  ἅς θυηπολοῦσι ... В този случай не е 

ясно как трябва да бъдат тълкувани тези книги с оглед на съдържащата се в тях 

информация.
16

 

Изказаното предположение може да се подкрепи от запазените литературни и 

визуални образи на говорещата глава на Орфей (представени по-долу) в присъствието 

на писар, които лесно могат да се обяснят със създаване на въпросните дървени 

плочки.
17

 Достигналите до наши дни антични образи с такъв сюжет се откриват върху 

предмети с различно предназначение. 

Най-ранният от познатите образи, който е и особено важен за настоящата 

работа, е изображение върху червенофигурен киликс, датиран около 430 г. пр. Хр. 

(ОБР. 1). Ясно се различават пророкуващата (?) глава на Орфей в присъствието на 

писар и персонаж, идентифициран като бог Аполон, който, ако се съди по жеста му, 

напътствал главата на Орфей и/или писаря.
18

 Останалите два персонажа не са 

идентифицирани. 

                                         
15 В Кларос вероятно писари записвали въпросите на питащите и отговорите на профетите, виж Johnston, 

Ancient Greek Divination, p. 86; в Додона се пишело върху оловни плочки: Ibidem, p. 68; Nicol, D. M. The 

Oracle of Dodona – In: Greece & Rome. Second Series. Vol. 5, No. 2, 1958, pp. 128-143. Виж също Busine, 

Aude. Paroles d’Apollon. Pratiques et traditions oraculaires dans l’Antiquité tardive (IIe – VIe siècles). Leiden, 

2005, p. 19 sq. 

16 Фол, Александър. Химните на Орфей. София, 1995, passim. 

17 Виж и цитирания по-долу текст на Филострат (Heroic., 28.8-14). 

18 Guthie, Op. cit., p. 36; Graf, Fritz. Apollo. London & New York: Routledge, 2009, p. 38. 
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Съвременните изследователи предполагат, че етруските възприели темата за 

пророкуващата глава на Орфей и я адаптирали към своите религиозни вярвания
19

 и по 

този начин тя получила широко разпространение.
20

 Идентичността на образите върху 

етруските огледала с Орфей е безспорна за съвременните учени благодарение на 

разчитането на името Urphe (смятано за етруски вариант на Орфей) върху едно от 

огледалата, открито в Киузи и датирано около 300 г. пр. Хр. (ОБР. 2).
21

 Въз основа на 

това указание подобна сцена с централен мотив пророкуваща глава е разпозната в още 

поне седем бронзови огледала; в общо четири от всички присъства важният за 

настоящата работа писар.
22

 Последният записвал думите на Орфей върху диптих. Друга 

съществена особеност е присъствието в отделните образи на различни персонажи, 

което се свързва с орфическа иконография, чрез която се постигал определен смисъл 

или значение.
23

 Самите огледала са интерпретирани като сватбени дарове, а фигурата 

на Орфей трябвало да предскаже щастлив брак в предстоящата сватба на личностите, 

на които били подарени.
24

 

Отдавна е изказано предположението, че вероятно пророкуващата глава на 

Орфей трябва да бъде разпозната и върху няколко антични геми (ОБР. 3).
25

 

                                         
19 Busby, Kimberly Sue. The Temple Terracottas of Etruscan Orvieto: A Vision of the Underworld in the Art 

and Cult of Ancient Volsinii. Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2007, p. 167. 

20 de Grummond, Nancy Thompson. Etruscan Myth, Sacred History, and Legend. Philadelphia: University of 

Pennsylvania, 2006, pp. 23-40. 

21 de Grummond, Op. cit., p. 32. Твърди се, че името присъствало върху още едно бронзово огледало, виж 

бележката у De Puma, Richard Daniel. An Etruscan Mirror with the Prophesying Head of Orpheus – In: Record 

of the Art Museum, Princeton University, Vol. 60, (2001), p. 28, not. 20 с лит. Същото име е открито в още 

два етруски надписа, виж Rix, Helmut (Hrsg). Etruskische Texte, II. Tübingen: Gunter Narr, 1991 – Clusium 

(5.11), Perusia (5.8). 

22 Събрани са у De Puma, Op. cit., pp. 18-29, fig. 4-9. Виж също Busby, Op. cit., p. 352-357, fig. 137-142. 

23 De Puma, Op. cit., p. 27. За боговете в орфизма виж последно Bernabé, Alberto. The Gods in Later 

Orphism – In: Bremmer, Jan; Erskine, Andrew (eds.). The Gods of Ancient Greece. Identities and 

Transformations. Edinburgh: University Press, 2010, pp. 422-441 с лит. За т. нар. тракийски орфизъм виж 

Фол, Александър. Тракийският орфизъм. Кратък обзор – В: Проблеми и изследвания на тракийската 

култура, том І. Казанлък, 2006, 5-22; Попов, Димитър. Тракийската религия. София, 2010, с. 7 сл. 

24 Документирано е, че повечето от етруските огледала били откривани като дарове в женски погребения, 

виж De Puma, Op. cit., p. 27. 

25 Furtwängler, Adolf. Die antiken Gemmen: Geschichte der Steinschneidekunst im Klassischen Altertum, Band 

III. Leipzig und Berlin, 1900, S. 248 sq., http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1900bd3 [21. 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1900bd3
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Асоциацията изглежда несъмнена, макар и да липсва директно потвърждение, тъй като 

върху гемите също е представена човешка глава, която диктува нещо на писар.
26

 

Съобщението за дървените плочки не указва характера на въпросните писания 

на Орфей. Трябва да се отбележи, че в древни времена такъв материал бил използван 

както за публикуването или събирането в архиви на особено ценни текстове
27
, така и за 

упражнения по писане.
28

 

 

III. 

 

През елинистическата епоха Филохор (ок. 340 – ок. 260 г. пр. Хр.)
29

 твърдял, че 

Орфей бил прорицател.
30

 Най-пълна информация по този въпрос е запазена в 

споменатата по-горе схолия към „Алкестида” (стих 968) на Еврипид: 

 

καὶ ποιητὴς καὶ μάντις ἦν ὁ Ὀρφεύς. 

Φιλόχορος ἐν ᾱ Περὶ μαντικῆς ἐκτίθησιν αὐτοῦ 

ποιήματα ἔχοντα οὕτως· „οὔτοι ἀριστερός εἰμι 

θεοπροπίας ἀποειπεῖν, ἀλλά μοι ἐν στήθεσσιν 

ἀληθεύουσι μένοιναί”. 

Орфей бил както поет, така и прорицател. 

Филохор в първа книга на [съчинението си] 

„За пророкуването” посочва неговите стихове, 

които съдържат следното: „Аз съм нещастен, 

да давам пророчества, но в гърдите ми напира 

истината”. 

 

                                                                                                                               
Декември 2012 г.]; Образи на гемите са приложени в първия том на същото издание, http://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/furtwaengler1900bd1 [21. Декември 2012 г.]. 

26 Guthrie, Op. cit., p. 36 sq. 

27 Плутарх (Sol. 25) съобщава, че Законите на Солон били издълбани върху дървени плочи и поставени на 

Агората. Това бил и основният материал за внасяне на законопроекти в Атина, като някои се 

съхранявали под такава форма в държавния архив. Виж най-синтезирано у Thomas, Rosalind. Literacy and 

Orality in Ancient Greece. Cambridge: University Press, 1999, p. 83. 

28 Дървени плочки намирали приложение и в обучението по писане, тъй като с или без покритие от восък 

написаното върху тях можело лесно да бъде заличено, виж Humphrey, John M., Oleson, John P., 

Sherwood, Andrew N. Greek and Roman Technology. A Sourcebook. London: Routledge, 2002, p. 528. 

29 Виж накратко за този автор у Flower, Michael Attyah. The Seer in Ancient Greece. Berkeley, Los Angeles, 

London: University of California Press, 2008, p. 52 с лит. 

30 Jacoby, Op. cit., № 328, F76-77. 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1900bd1
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furtwaengler1900bd1
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Идентична информация, но в съкратен вариант, е достигнала до нас чрез 

Климент Александрийски (ок. 150 – ок. 205 г.), който в книгата си „Stromata” 

(1.21.134.4) написал: 

 

ἤδη δὲ καὶ Ὀρφέα Φιλόχορος μάντιν ἱστορεῖ 

γενέσθαι ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ μαντικῆς. 

В първата книга на съчинението си „За 

пророкуването” Филохор разказва, че Орфей 

бил прорицател. 

 

В схолия към „Аргонавтика” (2.164) на Аполоний Родоски (ІІІ в. пр. Хр.) се чете 

същото твърдение, без обаче да е посочен първоизточник: 

 

τὸν Ὀρφέα φασὶ καὶ μάντιν εἶναι. За Орфей разправят, че бил и прорицател. 

 

Не повече информация предоставя Страбон (64/63 г. пр. Хр. – ок. 24 г. сл. Хр.) в 

„География” (7.18): 

 

Ὅτι ὑπὸ τῷ Ὀλύμπῳ πόλις Δῖον. ἔχει δὲ κώμην 

πλησίον Πίμπλειαν· ἐνταῦθα τὸν Ὀρφέα 

διατρῖψαί φησι τὸν Κίκονα, ἄνδρα γόητα, ἀπὸ 

μουσικῆς ἅμα καὶ μαντικῆς καὶ τῶν περὶ τὰς 

τελετὰς ὀργιασμῶν ἀγυρτεύοντα τὸ πρῶτον, 

εἶτ' ἤδη καὶ μειζόνων ἀξιοῦντα ἑαυτὸν καὶ 

ὄχλον καὶ δύναμιν κατασκευαζόμενον· τοὺς 

μὲν οὖν ἑκουσίως ἀποδέχεσθαι, τινὰς δ' 

ὑπιδομένους ἐπιβουλὴν καὶ βίαν ἐπισυστάντας 

διαφθεῖραι αὐτόν. 

В подножието на Олимп е гр. Дион, а близо 

до него – с. Пимплея. Тук, както разправят, 

живял киконът Орфей, човек-магьосник, 

който първоначално изкарвал пари от своята 

музика, наред с пророкуването и 

посвещаването в мистерии, но скоро след това 

решил, че е достоен за по-велики дела и си 

спечелил множество последователи и власт. 

Някои, разбира се, го приели доброволно, но 

други, тъй като го заподозрели в коварство и в 

принуда, се обединили срещу него и го убили. 

 

Този пасаж е важен с твърдението, че Орфей практикувал пророкуване още 

приживе. На друго място в своята книга (Geogr. 16.2.39) Страбон допълва тази 

информация, като обобщава: 

 

τοιοῦτος [μάντεις ... ὡς τὰ παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν Такива [прорицатели, предаващи на хората 
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ἐκφέροντες παραγγέλματα καὶ 

ἐπανορθώματα καὶ ζῶντες καὶ ἀποθανόντες] 

δὲ ὁ Ἀμφιάρεως καὶ ὁ Τροφώνιος καὶ [ὁ] 

Ὀρφεὺς καὶ ὁ Μουσαῖος καὶ ὁ παρὰ τοῖς Γέταις 

θεός, τὸ μὲν παλαιὸν Ζάμολξις Πυθαγόρειός 

τις, καθ' ἡμᾶς δὲ ὁ τῷ Βυρεβίστᾳ θεσπίζων 

Δεκαίνεος· 

божествените заповеди и препоръки не само 

докато били живи, но и след смъртта си] били 

Амфиарей, Трофоний, Орфей, Музей и богът 

сред гетите, който в древни времена бил 

Залмоксис, питагореец, а сега Декайней, 

гадателят на Буребиста. 

 

Пасажът е особено важен, защото се различава от останалите цитирани дотук 

сведения по индикацията, че Орфей пророкувал както докато бил жив, така и след 

смъртта си. 

Плиний Стари (23 – 79 г.) в своята „Естествена история” (7.203) съобщава много 

по-различна информация: 

 

Auguria ex avibus Car, a quo Caria appellata; 

adiecit ex ceteris animalibus Orpheus ... 

Изкуството на гадаене по птици дължим на 

Кар, от който Кария получила името си; 

Орфей го приложил към други животни ... 

 

Тук за пръв път е посочена следа как Орфей извършвал своите гадания; за 

съжаление тя не е потвърдена от други източници. Може само да се мисли, че 

гаданията били извършвани чрез следене на поведението на животните. 

От втората половина на І в. пр. Хр. името на Орфей навлязло в произведенията 

на римските поети.
31

 В тях на няколко места легендарният трак е определен като vates, 

а специално внимание заслужава текстът на Овидий (Met. 11.8), където той изрично е 

посочен като „профет на Аполон” (vates Apollineus), а на други места е просто 

„тракийски прорицател” (Ovid. Met. 11.2: Threicius vates; Val. Flaccus 1.277: Thracius … 

vates), включително и жрец на Бакх (Stat. Silv. 5.1.23).
32

 

 

IV. 

                                         
31 Acél, Zsolt. Der Orpheus des epithaphios bionos in den Werken von Vergil und Ovid – In: Acta Antiqua 

Hungarica, 47, 2007, pp. 349-368. 

32 Изворите са събрани у Kern, Op. cit., p. 26. Виж и Stover, Tom. Epic & Empire in Vespasianic Rome. A 

New Reading of Valerius Flaccus’ Argonautica. Oxford: University Press, 2012, p. 151 sq. 
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Отделна група разкази за Орфей е свързана с пророкуващата му глава на о. 

Лесбос
33
. Там възникнал оракул, фрагменти от чиято история са представени от Флавий 

Филострат (ок. 170 – 244/249 г.) в книгата му „За героите” (Heroic., 28.8-14): 

 

χρῆσθαι μὲν γὰρ καὶ τοῖς οἴκοι μαντείοις τοὺς 

Ἀχαιοὺς τῷ τε Δωδωναίῳ καὶ τῷ Πυθικῷ καὶ 

ὁπόσα μαντεῖα εὐδόκιμα Βοιώτιά τε ἦν καὶ 

Φωκικά, Λέσβου δὲ ὀλίγον ἀπεχούσης τοῦ 

Ἰλίου στέλλειν ἐς τὸ ἐκεῖ μαντεῖον τοὺς 

Ἕλληνας. ἔχρα δέ, οἶμαι, ἐξ Ὀρφέως, ἡ κεφαλὴ 

γὰρ μετὰ τὸ τῶν γυναικῶν ἔργον ἐς Λέσβον 

κατασχοῦσα· ῆγμα τῆς Λέσβου ᾤκησε καὶ ἐν 

κοίλῃ τῇ γῇ ἐχρησμῴδει. ὅθεν ἐχρῶντό τε αὐτῇ 

τὰ μαντικὰ Λέσβιοι τε καὶ τὸ ἄλλο πᾶν 

Αἰολικὸν καὶ Ἴωνες Αἰολεῦσι πρόσοικοι, 

χρησμοὶ δὲ τοῦ μαντείου τούτου καὶ ἐς 

Βαβυλῶνα ἀνεπέμποντο, πολλὰ γὰρ καὶ ἐς τὸν 

ἄνω βασιλέα ἡ κεφαλὴ ᾖδε, Κύρῳ τε τῷ 

ἀρχαίῳ χρησμὸν ἐντεῦθεν ἐκδοθῆναι λέγεται· 

τὰ ἐμά, ὦ Κῦρε, σά, καὶ ὁ μὲν οὕτως 

ἐγίγνωσκεν, ὡς Ὀδρύσας τε καὶ τὴν Εὐρώπην 

καθέξων, ἐπειδὴ Ὀρφεύς ποτε μετὰ τοῦ σοφοῦ 

καὶ δυνατὸς γενόμενος ἀνά τε Ὀδρύσας 

ἴσχυσεν ἀνά τε Ἕλληνας, ὁπόσοι τελεταῖς  

ἐθείαζον, ὁ δʹ, οἶμαι, τὰ ἑαυτοῦ πείσεσθαι 

ἐδήλου τὸν Κῦρον· ἐλάσας γὰρ Κῦρος ὑπὲρ 

Ахейците обикновено се консултирали със 

собствените си оракули, Додонският и 

Питийският, както и с прочутите Беотийски и 

Фокийски оракули. Но понеже Лесбос не е 

далеч от Илион, елините се допитали до 

тамошния оракул. Вярвам, че оракулът дал 

отговор чрез Орфей, чрез неговата глава, 

намираща се, в следствие деянието на жените, 

в Лесбос, обитавайки една лесбоска пропаст и 

пророкувайки в пещера. Оттук както 

лесбосци и всички останали еолийци, така и 

техните йонийски съседи, получавали 

оракули. Изказвания на този оракул 

достигали дори до Вавилон. Главата му 

изпяла много пророчества до персийския цар. 

Разказва се, че от там Кир Стари получил 

следния оракул: „Моето, Кир, [ще бъде] твое”. 

Кир изтълкувал това в смисъл, че той ще 

владее одрисите и Европа, защото Орфей, 

бъдейки мъдър и могъщ, управлявал 

одрисите и много елини, които били 

вдъхновени от неговите инициационни 

                                         
33 В най-пълен вид преданието за озоваването на главата на Орфей на о. Лесбос е представено от Лукиан 

(Adv. Indoct. 11 sq.): „[…] Разправят, че когато тракийките разкъсали Орфей на парчета, главата и лирата 

му попаднали в реката Хеброс и били отнесени в Егейско море. Главата плавала върху лирата, пеейки 

погребална песен за Орфей, докато лирата издавала прекрасни звуци, когато вятърът движел струните. 

По този начин те достигнали брега на Лесбос. Местните жители ги взели. Главата погребали в храма на 

Дионис, който се извисява там и до днес. Лирата отнесли в храма на Аполон, където била запазена до 

неотдавна”. 
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ποταμὸν Ἴστρον ἐπὶ Μασσαγέτας τε καὶ 

Ἰσσηδόνας – τὰ δὲ ἔθνη ταῦτα Σκύθαι – 

ἀπέθανέ τε ὑπὸ γυναικός, ἣ τούτων ἦρχε τῶν 

βαρβάρων καὶ ἀπέτεμεν ἡ γυνὴ τὴν Κύρου 

κεφαλήν, καθάπερ αἱ Θρᾷτται τὴν Ὀρφέως. 

τοσαῦτα, ξένε, περὶ τοῦ μαντείου τούτου 

Πρωτεσίλεώ τε καὶ Λεσβίων ἤκουσα. 

ритуали. Но аз си мисля, че той уведомил 

Кир, че ще бъде сполетян от неговата 

собствена участ. Когато Кир навлязъл отвъд 

реката Истър срещу масагетите и иседоните, 

скитски племена, той загинал от ръката на 

жена, която управлявала тези варвари. 

Същата жена отрязала главата на Кир точно 

както тракийките направили с тази на Орфей. 

Това, драги, аз чух за този оракул от 

Протезилай и лесбосците. 

 

Оставяйки настрана невероятната информация за поход на Кир Стари (559 – 530 

г. пр. Хр.) през Тракия и отвъд река Истър (Дунав)
34
, текстът е особено важен със 

сведението, че оракулите били получавани в писмен вид. Това потвърждава изказаното 

по-горе предположение за връзка между образите с пророкуваща глава на Орфей в 

присъствието на писар и съобщението за негови писания върху дървени плочки в 

Хемус, позволявайки последните да се определят като оракули. 

В произведението си „Животът на Аполоний от Тиана” (4.14) същият автор 

написал: 

Παρῆλθε καὶ ἐς τὸ τοῦ Ὀρφέως ἄδυτον 

προσορμισάμενος τῇ Λέσβῳ. φασὶ δὲ ἐνταῦθά 

ποτε τὸν Ὀρφέα μαντικῇ χαίρειν, ἒστε τὸν 

Ἀπόλλω ἐπιμεμελῆσθαι αὐτόν. ἐπειδὴ γὰρ 

μήτε ἐς Γρύνειον ἐφοίτων ἔτι ὑπὲρ χρησμῶν 

ἄνθρωποι μήτε ἐς Κλάρον μήτʹ ἔνθα ὁ τρίπους 

ὁ Ἀπολλώνειος, Ὀρφεὺς δὲ ἔχρα μόνος ἄρτι ἐκ 

Θρᾴκης ἡ κεφαλὴ ἥκουσα, ἐφίσταταί οἱ 

χρησμῳδοῦντι ὁ θεὸς καὶ πέπαυσο ἔφη τῶν 

ἐμῶν, καὶ γὰρ δὴ (καὶ) ᾄδοντά σε ἱκανῶς 

Преминавайки през Лесбос той посетил 

адютона на Орфей. Разправят, че тук някога 

Орфей се радвал да пророкува, преди Аполон 

да се намеси. Когато последният разбрал, че 

хората не се тълпят за предсказания пред 

Грюнеион, нито пред Кларос, нито [в Делфи,] 

където е триподът на Аполон, а Орфей е 

единственият оракул, чрез пристигналата му 

от Тракия глава, появил се пред даващия 

оракули и казал: „Преставаш да заемаш 

                                         
34 Вероятно Филострат или неговият източник е поставил името на Кир Стари вместо това на един от 

неговите наследници – Дарий ІІІ Велики (522 – 486 г. пр. Хр.), който предприел поход по същото 

направление през 513 г. пр. Хр. Виж за този поход у Тачева, Маргарита. Царете на древна Тракия. 

Книга І. София, 2006, с. 12 сл. 
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ἤνεγκα. мястото ми, позволих достатъчно дълго да 

говориш!”. 

 

Връзката на пророческите способности на Орфей с бог Аполон е добре 

представена в литературата от римската епоха, като някои важни извори бяха вече 

посочени по-горе.
35

 Важното при последните два текста е, че само те представят 

подробности за пророкуващата глава на Орфей – мотив, засвидетелстван върху 

изобразителни паметници столетия преди това. В случая търсенето на оракула на 

Орфей се ограничава на о. Лесбос
36
, което не е помогнало особено на 

изследователите.
37

 

 

* * * 

 

Представените текстове образуват пъстра мозайка от сведения, които трудно се 

поддават на опити за систематизация и за формулиране на достатъчно добре 

аргументирани общи наблюдения. Единственото неоспоримо заключение е твърде 

разнообразният характер на съдържащата се в тях информация, позволяваща 

дефинирането им в четири групи: 

І. Сведения, в които съпричастността на Орфей към пророкуването е под въпрос, за 

сметка на друг легендарен трак – Музей. 

ІІ. Отражения от недостигнало до нас в пълен вид предание за писания на Орфей върху 

дървени плочки, съхранявани в прорицалище на Дионис в Тракия. 

ІІІ. Директни, но твърде общи по своя характер, твърдения за определянето на Орфей 

като прорицател. 

ІV. Разкази за пророкуващата глава на Орфей на о. Лесбос. 

                                         
35 За отношенията на Орфей с Аполон и Дионис виж Guthrie, Op. cit., p. 41 sq. 

36 Shields, Emily Ledyard. The Cults of Lesbos. Menasha, 1917, p. 80 sq. 

37 Виж предложената напоследък локализация от Χ. Β. Χαρίσης, Α. Β. Χαρίσης, Β. Α. Χαρίσης. Σπήλιος 

Άντισσας: το μαντείο του Ορφέα στη Λέσβο – In: Αρχαιολογία και τέχνες, Τεύχος 83, Ιούνιος 2002, σελ. 68-78. 
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Не е ясно къде трябва да бъде поставена информацията на късния гръцки 

лексикон Суда (от Х в.), който съобщава за спорно авторство на Орфей на книга с 

оракули (χρησμοί), които се приписвали и на Ономакрит (Suda, O-654).
38

 

Подредени в този вид, цитираните пасажи показват, че през античността Орфей 

бил свързан в различни произведения и с двата вида пророкуване, дефинирани още от 

Марк Тулий Цицерон (Div. 1.11)
39
: (1) естествено, инспирирано от божество и (2) 

техническо, научено. Основания за първото предоставя определянето му като 

прорицател на Аполон от Овидий, а за второто – приписваното му от Плиний Стари 

изнамиране на способ за гадаене чрез следене на поведението на определени животни. 

Разбира се, в по-голямата част от случаите не може да се определи как точно е 

пророкувал Орфей, не само поради липсата на директна, но и на каквато и да е 

насочваща, информация. Интерес предизвиква фактът, че като цяло информацията за 

пророческата му дейност приживе присъства във всички случаи без определена 

конкретика и при това се появява в сравнително късни извори, за разлика от много по-

разпространените и ясни сведения за изказвани от него предсказания след смъртта му. 

Забелязва се, че по-конкретните данни за пророческата дейност на Орфей са 

свързани само с три топонима, което е очаквано и съвсем нормално за една легендарна 

личност. Някъде в Хемус
40
, в прорицалище на Дионис, били съхранявани дървени 

плочки с писания (оракули?) на Орфей. След неговото убийство край р. Хеброс 

(Марица) според легендата главата му достигнала бреговете на о. Лесбос, където 

продължила да дава предсказания. С тези три пункта (Хемус – Хеброс – Лесбос) от 

наличните данни в достигналите до нас фрагменти от биографията на Орфей е свързана 

една от важните проблемни ситуации
41
, която изглежда разрешима, а именно: къде 

                                         
38 Ономакрит бил известен с това, че събрал оракулите на Музей (Hdt. 7.6.3-5), виж Fontenrose, Joseph. 

The Delphic Oracle. It‘s Responses and Operations with a Catalogue of Responses. London & Los Angeles, 

1978, p. 162. 

39 Aune, David. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Wipf & Stock Pub., 

2003, p. 26; Johnston, Ancient Greek Divination, p. 119 sq. 

40 Не е ясно какво трябва да се разбира под този ороним, тъй като през античността териториалният 

обхват на тази планина варира в значителни граници, виж Илиев, Йордан. Родопите през античността, 

книга І: Родопа като реалия в античния свят. Плевен, 2013, с. 60 сл. 

41 Отдавна е забелязано, че освен разказите за Орфей връзка между Хеброс (Марица) и о. Лесбос има и 

чрез град Енос: той бил еолийска колония, първоначално основан от Алопеконесос, впоследствие 
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било смятано, че Орфей извършвал своите предсказания. Приложените текстове 

показват, че тази си дейност той практикувал (единствено?) на о. Лесбос, където имало 

негов оракул. 

Друг много съществен проблемен кръг, на който авторът ще посвети отделно 

проучване, се отнася до свързаните с Орфей дървени плочки в Хемус. От една страна, 

липсват каквито и да било налични индикации за записи във връзка с пророческа 

дейност на Орфей докато е бил жив. От друга страна, представените образи са 

достатъчен аргумент за вярването, че на Орфей post mortem било приписвано 

диктуването на оракули, които били записвани върху дървени плочки и изпращани до 

поръчителите им. Ако тази интерпретация е вярна, то остава неизвестно как и от кого 

такива плочки били пренесени в Хемус, в прорицалище на Дионис. Не са запазени 

никакви директни данни защо това е било необходимо, откъдето може да се очаква, че 

всички налични свидетелства за пророческите способности на Орфей, достигнали до 

наши дни, са недостатъчни за някакво по-пълно запознаване с тази му дейност. 

 

* * * 

 

Събраната в настоящата работа информация е важна за изучаването на 

пророкуването при траките най-малкото поради приписваните пророчески способности 

на Орфей. До момента тракийски извори за Орфей
42

 като прорицател не са 

идентифицирани, но това не изключва надеждата такива да бъдат открити в бъдеще. 

Без претенции за изчерпателност, настоящата работа показва необходимостта от повече 

проучвания по проблематиката. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
подкрепен от преселници от Митилена и Кима, виж Loukopoulou, Louisa. Thrace from Nestos to Hebros – 

In: An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford: University Press, 2004, pp. 875-877. 

42 Шаранков, Николай. Изображенията на Орфей от българските земи в светлината на литературната 

традиция – В: Известия по история, том І. In honorem professoris Margaritae Tacheva. Благоевград, 2003, 

с. 100-116; Рабаджиев, Костадин. Орфей в изобразителните паметници от Тракия – В: Heros Hephaistos. 

Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Велико Търново: Фабер, 2005, с. 72-79. 
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ОБР. 1: Изображение на пророкуващата (?) глава на Орфей върху червенофигурен 

киликс от Неаполския музей
43

 

 

 

 

 

ОБР. 2: Етруски огледала с вероятни изображения на пророкуващата глава на Орфей
44 

 

ОБР. 3: Геми с предполагаеми изображения на пророкуващата глава на Орфей
45 

                                         
43 Източник на изображението: Guthrie, Op.cit., p. 38, figure 7. 

44 Образите са взети от: de Grummond, Op. cit., p. 33 (от Киузи) и p. 34 (от Кастелжоржио). 
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Ancient sources on the prophetic abilities of Orpheus 

(Abstract) 

 

Dr. Jordan Iliev 

 

The proposed paper is an attempt to systematization and analysis of the available ancient 

sources on the prophetic abilities of Orpheus. They are presented in four groups: 

(1) Sources, in which the involvement of Orpheus to divination is under question, on behalf of 

another legendary Thracian personage, Musaios; 

(2) Two scholia to works of Euripides, which associated some writings of Orpheus over 

wooden tablets with an oracle of Dionysos in Thrace; 

(3) Direct determinations of Orpheus as prophet; 

(4) Stories on the prophesying head of Orpheus. 

In conclusion are formulated some observations on the available ancient sources about the 

prophetic abilities of Orpheus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               
45 Изображенията са възпроизведени по: de Grummond, Op. cit., p. 38; Furtwängler, Op. cit., Taf. 20.53, 

22.5-6; Guthrie, Op. cit., p. 39, fig. 9. 
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ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ И ИДЕНТИЧНОСТ В КРАЛСТВОТО НА 

ВАНДАЛИТЕ И АЛАНИТЕ
1
 

 

АНТОАН ТОНЕВ 

 

Две ключови понятия от епохата на Късната античност и Ранното средновековие 

са пряко свързани с процесите на дезинтеграция на Римската империя и създаването на 

варварски кралства на нейна територия. Първото е понятието „gens”, което няма 

напълно акуратен превод на повечето съвременни езици и по тази причина се превежда 

и като „племе“ и като „народ“, а дори и като „нация“. Проблемът за превода на това 

римско понятие и съотнасянето му с термините племе, народ или нация предизвиква 

сериозна дискусия в историографията
2
. Второто е „regnum”, което означава „кралство“ 

и се отнася към всички варварски държави възникнали върху бивши територии на 

Римската империя. Значимостта на тези две понятия е безспорна и се потвърждава от 

факта, че те започват да изместват две други – „gens” се появява вместо „civitas”, а 

„regnum” – вместо „imperium”. Нашата задача в настоящата кратка статия ще бъде да 

изследваме етническото самосъзнание и различните форми на идентичност срещащи се 

в regnum Vandalorum et Alanorum
3
 в Северна Африка. 

По една или друга причина вандалите винаги са предизвиквали интереса на 

историците. За съжаление в миналото много рядко този интерес е бил насочен към 

историята на самото Вандалско кралство. По-често са изследвани войните, водени от 

вандалските крале, както и външнополитическите отношения на Кралството с 

останалите основни и второстепенни международни субекти през V и VI век
4
. Доста 

                                         
1 This research was supported by European Social Fund’s Doctoral Studies and Internationalisation Programme 

DoRa and it was conducted in 2012 at the University of Tartu.  

2 Виж например: ed. Goetz, Hans-Werner and others. Regna and Gentes: The Relationship between Late 

Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, Brill, Leiden, 

2003 и ed. Pohl, Walter. Kingdoms of the Empire: the integration of Barbarians in Late Antiquity, Brill, Leiden, 

1997. 

3 Името на кралството се среща изписано по два начина: regnum Vandalorum et Alanorum и regnum 

Wandalorum et Alanorum. Тук ние ще предпочетем първия начин на изписване, тъй като е по-широко 

приет. 

4 Интересът към вандалите и фокусът на основните изследвания, посветени на тях, могат да се обяснят 

със стереотипите наследени от римската историография, която ги представя в твърде негативна светлина. 
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по-рядко в историографията се е обръщало внимание на вътрешнополитическата 

история на Кралството. Тук трябва да отбележим факта, че в последните две 

десетилетия се появяват все повече и повече изследвания посветени изцяло на 

вандалите
5
 или поне включващи ги като важна съставна част от историята на Европа и 

Средиземноморието в периода на Късната античност и Ранното средновековие
6
. Част 

от тези изследвания се спират и на въпроса за етническото самосъзнание на gens 

Vandalorum и се опитват да разграничат различните идентичности, съществували в 

regnum Vandalorum et Alanorum. Въпреки наличието на изследвания по темата не 

смятаме, че проблемът е решен, дори напротив много от тезите на различните историци 

си противоречат или са напълно взаимоизключващи се. Това налага нов прочит на 

наличните извори и изграждането на теория, която да изясни както различните въпроси 

свързани с етническото самосъзнание в Кралството на вандали и алани, така и 

наличието на други идентичности. Някои от тези идентичности съществуват 

едновременно с етническото самосъзнание на вандалите и се намират в пряка връзка с 

него, други го игнорират, а трети му се противопоставят.  

Историята на вандалския gens, особено до създаването на regnum Vandalorum et 

Alanorum, е много добре проучена, защото е свързана с римската история и не липсват 

извори. Освен това през V в. вандалите и аланите стават част от процеса на заселване 

на варвари на имперска територия, който някои учени са склонни да наричат „Велико 

преселение на народите“. Вандалите са споменати за първи път от Тацит в неговата 

„Germania”
7
, написана в края на I в., което означава, че са по-стара племенна общност 

от франките и алеманите например. По времето на император Марк Аврелий (161 – 

180) две вандалски групи – силинги и асдинги (хасдинги) влизат в конфликт с 

Империята по време на Маркоманските войни. Първите живеели най-вероятно в 

Силезия, докато вторите тъкмо били пристигнали на западната граница на провинция 

Дакия. Някои изследователи предполагат, че асдингите били военна банда, отделила се 

                                                                                                                               
Тези стереотипи безспорно са повлияли историците през XIX в., а дори и част от изследователите през 

ХХ в. 

5 Например: Merrills, Andy and Miles, Richard. The Vandals, Wiley – Blackwell, Chichester, West Sussex, 

2010 и ed. Merills, Andrew. Vandals, Romans and Berbers: new perspectives on Late Antique North Africa, 

Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2004. 

6 Например: ed. Pohl, Walter. Op.cit.; ed. Goetz, Hans-Werner and others. Op. cit. и ed. Curta, Florin. 

Neglected Barbarians, Brepols, Turnhout, 2010. 

7 Tacitus. Dialogus, Agricola, Germania, Loeb Classical Library, William Heinemann, London, 1914, p. 266. 
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от силингите, в хода на Маркоманските войни
8
. Така или иначе в следващите 

десетилетия и дори столетия асдингите, поради географското си положение, по-често 

влизат в контакти с Империята и по тази причина някои изследователи са склонни да 

смятат, че те се превръщат в по-значимата от двете групи вандали, която по-късно ще 

излъчи кралската династия управлявала държавата на вандали и алани. Първият познат 

по име крал на асдингите е Визимар, който живял по време на управлението на 

император Константин I Велики (306 – 337)
9
. Интересно е, че в този ранен етап от 

историята на вандалите двете групи – силинги и асдинги често действат напълно 

независимо една от друга, но въпреки това в очите на римляните, а може би и на своите 

съседи, те си остават вандали, което ни навежда на мисълта, че вече са съществували 

някакви маркери, които да разкриват принадлежността им към общия вандалски gens. 

Така или иначе след края на Маркоманските войни за около две столетия вандалите не 

представляват сериозна заплаха за Рим и едва към края на 90-те години на IV в. отново 

влизат в полезрението на имперската политика, тъй като започват разместване в 

резултат на което първо са заселени в Панония Прима, а след това се оказват в Норик 

или Реция. Действията на вандалите са оценени като заплаха за Империята и 

предизвикват намесата на римския magister militum Стилихон, който през зимата на 

401/2 г. предприема действия срещу тях и след като ги озаптява им предлага 

сключването на foedus, който да регламентира отношенията между двете страни и да 

установи мирно съжителство между тях
10

.  

Така се достига до ключовата в историята на Римската империя и на част от 

варварите 406 г., когато започва подготовка за мащабен поход от страна на вандали, 

алани и свеви. Тази коалиция през зимата на 406/7 г. преминава по замръзналата река 

Рейн и навлиза дълбоко в имперските земи без да срещне адекватна съпротива от 

самото начало. Варварите се насочват към богатата и сравнително слабо защитена в 

този момент провинция Галия, в чиято северозападна част ограбват редица вили и 

селища и дори обсаждат и превземат няколко големи града
11
. Все още са твърде 

                                         
8 Liebeschuetz, J. H. W. G. Gens into Regnum: the Vandals – in: ed. Goetz, Hans-Werner and others. Op. cit., 

p. 62. 

9 Пак там, 61–62. 

10 Berndt, Guido M. Hidden track: On the Vandal’s Paths to an African Kingdom – in: ed. Curta, Florin. Op. 

cit., p. 550 

11 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 64. 
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дискусионни причините за създаването на тази коалиция и проникването ѝ в 

териториите на Римската империя. Според някои изследователи става въпрос за чисто 

военна инициатива, чиято основна цел е забогатяване по пътя на войната и по-

конкретно чрез ограбването на почти беззащитното гало-римско провинциално 

население. Други учени допускат наличието и на по-сериозни мотиви зад действията на 

вандали, алани и свеви и смятат, че техният поход е всъщност опит за намиране на 

нови, подходящи за усядане земи, които да са сравнително богати, спокойни и 

защитени. В последното твърдение има определен смисъл, тъй като геополитическата 

ситуация отвъд римския лимес се е променила доста в последните десетилетия и хуните 

вече представляват сериозна заплаха за останалите племена и народи. Косвено 

потвърждение на тази теория можем да открием и във факта, че в края на IV – началото 

на V в. вандалите вече са опитали да се заселят на по-сигурно място (Реция) откъдето 

са били прогонени.  

След като опустошават северозападна Галия вандалите, аланите и свевите се 

насочват на юг и действат на широк фронт от Пиринеите до югоизточна Галия. В този 

момент Империята все още не е била в състояние да събере всичките си сили и да им се 

противопостави, тъй като и готите представляват проблем. По тази причина в ролята на 

основен защитник на населението в Галия се проявяват франките, които като верни 

федерати на Рим се опитват да спрат нападенията. Съпротивата на франките, на 

местното население и бавното съвземане на Империята водят новопоявилата се 

варварска коалиция до решението да се засели в провинция Испания, където трите 

племена се надяват, че ще бъдат подложени на много по-малко атаки от страна на Рим 

и верните му федерати. Освен това някои изследователи допускат, че варварите са 

сключили договор с римския генерал Геронтий, който участвал в борбите за власт в 

Западната Римска империя
12
. Може би именно по силата на този договор те се заселват 

на Иберийския полуостров. Твърде вероятно е участие в тези събития да има и 

узурпаторът Максим
13
, който е бил протеже на Геронтий.  

Така или иначе през 411 г. вандали, алани и свеви се преместват в Испания, като 

си разпределят териториите за заселване „sorte”, т.е. по жребий. Земите се разделят на 4 

части: Галиция е за асдингите и свевите, Лузитания и Картахена са за аланите, а Бетика 

– за силингите. Както личи от това разделение към момента на заселването в Испания 

                                         
12 Berndt, Guido M. Op. cit., p. 555. 

13 Пак там. 
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най-мощни са били аланите следвани от силингите и чак след тях са се нареждали 

асдингите и свевите. Много дискусии има относно характера на завоеванието и 

организацията на варварите, заселили се в Испания. Една от тезите е, че на този етап 

все още имаме различни gentes, действащи съвместно, като всяко от племената се 

управлява от собствен крал. Някои изследователи допускат, че кралете на силингите и 

свевите са били подчинени по някакъв начин на краля на аланите
14
. Според Гуидо 

Бернт пък съществува голяма вероятност вандалите, аланите и свевите да са се 

заселили като римски федерати на Иберийския полуостров
15
. В историографията по 

въпроса съществува и трета гледна точка която е свързана с предположението, че на 

този етап варварите все още представляват не племена, а по-скоро военни банди с 

придружаващия ги антураж, които започват да събират данъци вместо Рим и на 

практика не променят драматично живота на испано-римското население, което запазва 

задължението да плаща същите по размер данъци, само че вече на новите си господари. 

Изясняването на този проблем на базата на известните извори не е никак лека задача и 

би следвало да бъде обект на отделно изследване. 

Скоро Западната Римска империя се съвзема и с помощта на новите си верни 

федерати – визиготите провежда настъпателни кампании срещу заселилите се в 

Испания варвари. След поредица от военни стълкновения с имперски войски и с 

визиготи вандалите и аланите се оказват в тежка ситуация. През 417/8 г. визиготски 

контингенти, подкрепени от римски части, разбиват силингите и аланите и убиват 

кралете им
16
. По този начин двете групи са сериозно отслабени и се появява реалната 

възможност да бъдат унищожени или прогонени от полуострова. Според Волф 

Либеншуц още през 418 г. аланите престават да бъдат самостоятелна военна или 

политическа единица и минават под върховенството на асдингите, което води до 

интензификация на процеса на формиране на общ вандало-алански народ
17
, а това би 

трябва да означава и изграждане на обща идентичност. Може да се предположи, че 

вандалите силинги скоро също се присъединяват към тази нова коалиция при която 

властта е съсредоточена в ръцете единствено и само на вандалите – асдинги. По този 

начин етнонимът „вандали“ придобива двояко значение. От една страна той се отнася 

                                         
14 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 66. 

15 Berndt, Guido M. Op. cit., pp. 558–559. 

16 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 66. 

17 Пак там. 
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към самите вандали, а от друга (особено в очите на чужденците) към цялата коалиция, 

предвождана от асдингите. Тази коалиция включва освен самите вандали няколко 

други племена, като най-многобройни сред тях са били аланите. Освен това към тази 

група можем да причислим и една част от испано-римското население, която подкрепя 

асдингите. 

През 420 г. римската армия отново предприема успешни действия против 

настанили се в Испания варвари и ги прогонва от Галиция, а през 422 г. се стига до 

сражение в Бетика. Това може би е повратния момент за вандалите, тъй като те успяват 

да се спасят от поражение благодарение на факта, че визиготските контингенти 

изоставят римския военачалник изпратен срещу варварите. Това им позволява да 

възстановят мощта си в момент когато Западната империя отново е изправена пред 

редица вътрешнополитически проблеми и крамоли. Скоро вандалите успяват да се 

сдобият с флот и започват нападения над Балеарските острови
18
. Всички тези успехи са 

постигнати под ръководството на крал Гундерих (407 – 428). След неговата смърт 

престола е зает от неговия полубрат Гейзерих, който бил незаконен син на крал 

Годигизел (359 – 406).  

Още в началото на своето управление крал Гейзерих (428 – 477) взема 

съдбоносно решение и то е: вандалите и техните съюзници да се преселят в Северна 

Африка където да се опитат да изградят своята държава. Северна Африка има редица 

стратегически предимства, които кралят на асдингите напълно осъзнава и от които 

желае да се възползва. На кратко преимуществата са следните: по-далеч е от имперския 

център; сравнително слабо военизирана е
19
; там Рим не е могъл да разчита на никакви 

свои федерати, които да представляват реална заплаха за вандалите, какъвто е случая с 

визиготите в Испания например. Освен това Гейзерих е знаел, че богатите 

северноафрикански провинции ще предоставят отлични условия за изхранването и 

забогатяването на неговия народ. Така през 429 г. планът е приведен в действие. Кралят 

заповядал да бъдат преброени всички, които тръгват с него, включително децата, 

юношите и старците. Общата бройка според Виктор от Вита е 80 000 души
20
. Тази 

цифра е обект на множество различни интерпретации. Според някои изследователи 

80 000 са били само мъжете, предвождани от Гейзерих като това де факто била 

                                         
18 Пак там, с. 67. 

19 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 52. 

20 Victor of Vita. History of the Vandal persecutions, Liverpool University Press, Liverpool, 2006, p. 3. 
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вандалската военна сила. Според други обаче това е цялото вандалско население, като в 

тази бройка се включват и жените и децата. Ако пунктуално следваме текста на Виктор 

от Вита по-скоро трябва да се съгласим с втората гледна точка, тъй като според 

африканския епископ дори и бебетата, родени в деня на преброяването, са били 

включени в общата бройка
21
. Можем обаче да допуснем, че тази цифра е чисто 

фигуративна и имагинерна, като значението ѝ е по-скоро символично. Едва ли 

африканският епископ от Бизацена е имал точна информация за преброяването 

извършено от Гейзерих в Испания. По-скоро той споменава тази обща численост, 

желаейки да покаже колко малка и незначителна е била вандалската група, заселила се 

в Северна Африка и покорила далеч по-многобройното римско население. Дали това е 

факт или плод на въображението на автора е доста трудно да се прецени. Все пак ни се 

струва, че Валтер Гофарт е прав в твърдението си, че боравенето с числа при доста от 

късноантичните и ранносредновековните автори е изключително свободно и по тази 

причина броят на хората, последвали крал Гейзерих в Северна Африка, засега ще 

остане в сферата на догадките
22
. В крайна сметка след като завършва подготовката през 

месец май 429 г. вандалите, аланите, различни други варвари и дори верни на Гейзерих 

римски провинциални жители заедно с целите си семейства се преселват на юг.  

Скоро след като пристигат в Северна Африка вандалите се изправят срещу 

римските войски, командвани от comes Africae Бонифаций. Римският военачалник не 

успява да победи или прогони варварите, въпреки изпратените му подкрепления. През 

432 г. силите на източноримския командир Аспар са изтеглени, а малко по-късно и 

самият Бонифаций е отзован, за да се вплете в поредната римска борба за власт, която 

този път е срещу Аеций в Италия, като по този начин и двамата сериозни претенденти 

на Гейзерих в Северна Африка вече ги няма. След завладяването на Хипо Региус 

властта на вандалския крал бързо се стабилизира
23
. Така стеклите се събития карат 

ранносредновековните автори да търсят обяснение за бързото завоевание на Северна 

Африка от страна на вандалите в някакво мнимо предателство на Бонифаций, който 

едва ли не поканил варварите като свои съюзници. Известните до момента факти обаче 

                                         
21 Пак там. 

22 Goffart, Walter. Barbarians and Romans, A. D. 418 – 584: the techniques of accommodation, Princeton 

University Press, Princeton (N.J.), 1980, p. 234. 

23 Превземането на важния град Hippo Regius предизвиква спорове в историографията, но се приема, че 

се е случило около 435 г. 
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ни разкриват една по-различна картина. Със сигурност войната между Бонифаций и 

Феликс е дестабилизирала северноафриканските провинции и по този начин е 

причинила липсата на сериозна съпротива срещу вандалското завоевание
24
. Фактът, че 

Бонифаций защитава Хипо Региус повече от година срещу вандалите обаче говори 

красноречиво против евентуален съюз между него и Гейзерих. Информацията за 

„предателството“ на Бонифаций и „договора“ му с вандалите не е нищо повече от мит, 

създаден в имперския двор в Константинопол век след събитията
25

. 

Завоеванието на Проконсулска Африка е последвано от мащабна конфискация 

на земи, изпращане в изгнание на множество римски земевладелци и преминаването на 

техните имоти в ръцете на вандалите
26
. Виктор от Вита твърди, че владетелят запазва за 

себе си Бизацена, Абаритана, Гетулия и част от Нумидия, а Зевгитана и 

Проконсулските територии разпределя между своя народ
27
. Земите са раздадени на 

воините, а най-големите и плодородни парцели отиват директно при краля и неговите 

синове, за да могат по този начин да подсигурят икономическата база на властта си и да 

демонстрират необходимата щедрост към последователите си
28
. Едва ли 

конфискацията е била чак толкова тотална, както е описана в напълно пристрастните и 

едностранчиви извори, тъй като продължили да съществуват богати римски 

земевладелци, но все пак е била значителна по своите мащаби.  

Най-вероятно вандалите са се заселили сравнително разпръснато из територията 

на Кралството, като все пак трябва да се отчете, че повечето се установяват в 

Проконсулска Африка, докато в Нумидия и Бизацена има значително по-малко
29

. 

Наред с това съществува предположение, че вандалите са предпочитали да живеят във 

вили в селските райони, а не в градовете, като това е един от начините да се обяснят 

археологическите данни за събарянето на множество градски крепостни стени в 

                                         
24 Berndt, Guido M. Op. cit., p. 560. 

25 Пак там, с. 561. 

26 Victor of Vita. Op. cit., p. 7. 

27 Пак там. 

28 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 69. 

29 Heather, Peter. Christianity and the Vandals in the reign of Geiseric – in: Bulletin of the Institute of Classical 

Studies, Vol. 50, Issue S91, pp. 137–146, March 2007, Institute of Classical Studies, School of Advanced 

Studies, University of London, p. 139. 
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Северна Африка в периода на вандалската власт
30
. Има и друго обяснение, което се 

корени в опасенията на вандалските владетели, че местното население не е достатъчно 

лоялно към Кралството и по тази причина не бива да му се предоставя никаква 

възможност за организиране на бунт или за отцепване, а здравите крепостни стени са 

именно такава възможност. Наред с това съществуват изворови данни за вандали, 

обитаващи големите градове на Северна Африка и забавляващи се като римски 

аристократи, т.е. с конни надбягвания в хиподрома и с представления на танцьорки в 

театъра
31

.  

Датата 19 октомври 439 г. има изключително значение за Кралството на вандали 

и алани, тъй като в този ден победоносната армия на вандалския владетел завладява 

Картаген, вторият по големина град в Западната Римска империя
32
. Това е датата, която 

крал Гейзерих смята за символично начало на своето управление. Интересен е фактът, 

че вандалският монарх свързва в едно неразривно цяло покоряването на Африка и 

началото на историята на Кралството на вандали и алани
33
. Игнорирането на по-

ранната история на gens Vandalorum най-вероятно е свързано с ясното разбиране, че 

след превземането на Картаген и особено след сключването на foedus с Рим през 442 г. 

започва същинската „държавна“ история на regnum Vandalorum et Alanorum.  

В сърцето на новата държава била управляващата династия на Асдингите, която 

била носител на традициите, характерни за целия gens. Интерес буди фактът, че 

вандалските владетели продължават да използват своята двойно етническа титла до 

последния крал Гелимер (530 – 534), чийто надпис Geilamir rex Vandalorum et Alanorum 

е запазен върху сребърна паница
34
. Това означава, че, макар и да са обединени в една 

държава, а най-вероятно и в общ народ, вандалите и аланите почитат традициите си и 

запазват някои свои специфики, като една от тях е характерната титулатура на 

владетеля. Тя играе важна роля за утвърждаването на етническата идентичност на 

вандали и алани, като от една страна всички воини, участващи в армията и 

подчиняващи се на rex Vandalorum et Alanorum, се смятат за част от този общ gens, а от 

                                         
30 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 69. 

31 Пак там, с. 73. 

32 Berndt, Guido M. Op. cit., p. 538. 

33 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 72. 

34 Berndt, Guido M. Op. cit., p. 567. 
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друга страна самите воини смятат владетелят за „свой“ в противовес на чуждите 

монарси като imperator Romanorum или rex Gorhorum например.  

От чисто практическа гледна точка вандалските крале са били владетели не само 

на воините дошли заедно с Гейзерих, но и на завареното римско, а дори и мавърско, 

население. По този начин те се явяват йерархичния връх на цялостната обществена 

пирамида в държавата. За да утвърдят властта си сред различните групи свои поданици 

кралете разчитат на вандалска, римска и дори пуническа идеология чрез които създават 

една специфична управленска форма
35
. Сложното взаимодействие между тези три 

идеологически системи стимулира наличието на редица паралелно съществуващи 

идентичности в Кралството.  

Кралската власт като цяло и владетелската идеология в частност се развивали 

изключително интензивно при вандалите. Скоро те достигнали едно много високо  ниво 

като това може да се докаже и чрез монетосеченето им
36
. Вандалите са първите в 

късноримския свят, които възстановяват стабилното сечене на монети с малка и средна 

стойност, т.е. направени от бронз и сребро
37
. Скоро примерът им е последван от 

Теодорих и остроготите, а по-късно и от имперското правителство в Константинопол, 

като това е доказателство не само за икономическия просперитет на държавата, но и за 

стабилността на кралската власт. Много често в края на Античността и през Ранното 

средновековие монетите са играели освен чисто практическа и важна идеологическа 

роля в обществата, живеещи около Средиземно море. Друг начин за утвърждаване на 

авторитета на вандалските крале бил свързан с финансирането на обществени строежи, 

което до голяма степен копирало модела, унаследен от Римската империя. Образът на 

владетеля-строител играе важна роля при утвърждаването на монархическата власт в 

Късната античност и Ранното средновековие. Наред с това последните вандалски крале 

уподобили своя церемониал на имперския
38

, като по този начин властта им се 

легитимирала в очите на римо-африканските и мавърските им поданици. 

Администрацията на Вандалското кралство рядко е споменавана в изворите, но 

ще се опитаме да я реконструираме до известна степен, за да видим има ли връзка с 

етническото самосъзнание, а и с останалите идентичности съществували в държавата. 

                                         
35 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 82. 

36 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 76. 

37 Пак там. 

38 Пак там, 73–74. 
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Големите поземлени владения на краля били управлявани от maior domus, а тези на 

принцовете от procuratorеs
39

. Кралят бил подпомаган и от главен помощник, който 

имал правото да преговаря от негово име и носел титлата praepositus regni, като най – 

често бил от вандалски произход
40

. Освен това имало millenarii, но не знаем какви 

точно са техните функции. Според някои изследователи те са предводители на 1000 

бойци, а според други – администратори, които отговарят за 1000 души цивилно 

население. И двете тези имат както солидни аргументи в своя подкрепа, така и редица 

слаби места, но на базата на съществуващите извори е трудно да се отдаде категорично 

предпочитание на едната или другата. Все пак е сигурно, че millenarii-те са участвали 

във войската, като дори е засвидетелстван случай на millenaries, разполагащ със 

собствен оръжейник
41

. Това ни навежда на мисълта, че каквато и административна 

функция да са изпълнявали тези длъжностни лица, те със сигурност са имали и военен 

чин, като е твърде вероятно да са били част от командния състав на вандалската армия. 

Правдоподобно ни звучи тезата на Либеншуц, че голяма част от римската 

администрация в Северна Африка продължава да съществува и да изпълнява 

задълженията си и във Вандалското кралство
42
. Кралете назначавали notarii, които били 

важни чиновници, съответстващи на имперските tribuni et notarii
43
. Споменават се също 

така съдии
44

 и провинциални управители
45
. Може да се твърди, че римската система на 

провинциална администрация и дори римските провинциални събрания продължават 

своето съществуване
46
. Имало е публична данъчна администрация наред с частните 

имоти на кралете и събирането на данъци продължавало. Римляните били подложени 

на тежко данъчно бреме
47
, докато вандалите били освободени от данъци

48
. Най-

вероятно длъжността на декурионите все още е съществувала в Северна Африка и тези 

                                         
39 Пак там, с. 74. 

40 Пак там. 

41 Victor of Vita. Op. cit., p. 14. 

42 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op.cit., p. 74. 

43 Пак там. 

44 Victor of Vita. Op. cit., pp. 68–69. 

45 Пак там, с. 74 – 75. 

46 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 75 

47 Victor of Vita. Op. cit., pp. 24–25. 

48 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 75. 
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чиновници са продължавали да събират данъците, дължими от римското население
49

. 

Показателен пример за приемствеността между Римска и Вандалска Африка е 

съществуването на провинциални събрания и на някои официални лица, които били 

свързани с култа към императора и които сега участвали в церемониите, свързани с 

демонстрациите на вярност към вандалския крал
50

.  

Така представената административна система ясно показва, че вандалите 

разчитат сериозно на римското наследство и използват познати структури чрез които да 

управляват завареното население, което има етническо самосъзнание различно от 

тяхното. Имаме основания да смятаме, че администрацията на вандалите не се стреми 

да наложи едно – единствено етническо самосъзнание, а по-скоро има за цел да обхване 

всички поданици на Кралството в една обща система, която да гарантира стабилността 

на държавата. Съществуването на разпознаваема и приемлива за различните групи 

администрация засилва чувството им за принадлежност към Кралството и кара 

населението да е съпричастно с инициативите на централната власт. По този начин 

вандалските крале успяват на пръв поглед да сплотят голяма част от населението в 

държавата и да използват лоялността му за постигане на своите вътрешно- и 

външнополитически цели. Тази сплотеност, както ще се окаже през 30-те години на VI 

в., е привидна, но е факт, че докато кралете са достатъчно мощни и провеждат активна 

политика могат да разчитат на подкрепата или поне на липсата на съпротива сред 

основната част от населението на Кралството. Наред с това трябва да се отчете фактът, 

че съществуването на административни длъжности запазени за вандали и на други 

заемани от римляни в перспектива води до формирането на една обща социална 

идентичност на всички тези държавни служители, които започват да се самоосъзнават 

като новата аристокрация на Северна Африка. Това от своя страна естествено води до 

сближаване в много сфери и по тази причина, както ще установим по-долу, в начина на 

живот на вандалската и римската аристокрация има доста сходства. 

Според Прокопий Кесарийски имало три основни категории население в 

Северна Африка в началото на Вандалската война (533 – 534). Първите били тъй 

наречените либийци, които някога били римляни, но сега били много далеч от това да 

се идентифицират с имперската армия
51
. Тяхната подкрепа била променлива и двете 

                                         
49 Пак там. 

50 Пак там, с. 76. 

51 Procopius. Wars, book III, part 16, chapter 3. 
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воюващи страни се опитвали да ги привлекат на своя страна. След това били маврите, 

които били управлявани от свои собствени крале, които формално били федерати на 

Империята, но всъщност действали като независими владетели
52
. Те не подкрепяли 

нито вандалите, нито Империята, а се опитвали да извлекат максимума от създалата се 

ситуация, като увеличат собствените си владения. На трето място били самите вандали, 

които имали своя собствена аристокрация
53
. Това в никакъв случай не означава, че 

вандалската идентичност трябва да бъде свеждана само до висшата аристокрация. От 

написаното от Прокопий можем да извлечем информация за трите основните етнически 

идентичности в Кралството, но сме сигурни, че паралелно с тях са съществували и 

други идентичности, които също са оказвали влияние върху светогледа и поведението 

на отделните индивиди: социални (кралска династия – аристокрация – простолюдие – 

роби), религиозни (омиусиани – православни – донатисти/циркумцелиони), полови 

(мъже – жени), възрастови (старци – възрастни – деца) и т.н. 

Вандалите, според тезата на Либеншуц, всъщност представлявали голяма 

малцинствена група, която управлявала Кралството и се различавала от либийците (т.е. 

от местното население)
54
. Ние напълно подкрепяме това заключение, тъй като 

съществуването на вандалско етническо самосъзнание не буди никакво съмнение. 

Трябва да отбележим, че то е смятано за необходим минимум за участие във 

вандалската армия, а следователно и в управлението на държавата (или поне в една 

голяма част от управленските структури). Освен това вандалите са били обособена 

група в очите както на местното римско население, така и на маврите. Един от най-

важните маркери на вандалското самосъзнание според останалите обитатели на 

Северна Африка е именно участието във вандалската армия и преките връзки с 

кралския двор в Картаген. По този начин в очите на покореното население се 

затвърждава представата за вандалите като за силно и сплотено управляващо 

малцинство (или дори ядро). Това води до изключително висок престиж на  

вандалското етническо самосъзнание, тъй като то се явява залог за лично щастие и 

висока позиция в обществото. 

След усядането си вандалите като управляваща група били ясно отличими от 

останалата част от населението. Не е ясно доколко отворена е била групата им за хора 

                                         
52 Procopius. Op. cit., book III, part 25, chapter 5–9. 

53 Procopius. Op. cit., book III, part 25, chapter 2 и Procopius. Op. cit., book IV, part 3, chapter 14. 

54 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 82. 
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извън нея, но няма информация за официална забрана на браковете между вандали и 

римляни. Това на първо място е породено от необходимостта новите господари на 

Северна Африка да увеличат числеността на своята войска, чрез която да укрепят 

сухопътната и морската си мощ. С тази цел вандалите и аланите се опитвали да 

интегрират множество други варвари, както и някаква част от римското провинциално 

население. В тази връзка следва да посочим, че да си вандал преди всичко означавало 

да си зачислен към дадена „millena” и да владееш парцел, т.е. да бъдеш едновременно 

част от армията и от поземлената аристокрация. Вандалското самосъзнание най-

вероятно е етническо самосъзнание, характерно преди всичко за военната аристокрация 

на Гейзерих и неговите наследници
55
. Сравнително бързо варварите стават de facto 

военен елит на новата държава и това им осигурява сигурна рамка в която да развиват 

отделната си вандалска идентичност. Според Анди Мерилс и Ричард Майлс 

вандалската идентичност се оформя в тясна връзка с късноримските идеи за мъжество и 

политически статус
56
. Тази идея има своите основания, но не бива да се абсолютизира, 

тъй като вандалската идентичност притежава и редица специфики за които ще стане 

дума по-надолу. 

Вандалите като самосъзнание и идентичност се различават както от кралската 

династия на Асдингите (която ще се погрижи незабавно след завоеванието да формира 

свои собствени идеология и идентичност, които да гарантират правото ѝ над трона и 

над основните властови лостове в държавата), така и от римската аристокрация, която 

се запазва в този период и продължава да демонстрира своята „Romanitas”
57
. Вандалите 

приемат до някаква степен поне външно начина на живот на римските аристократи, но 

не защото искат да бъдат римляни, а защото искат да бъдат елит. Това е чисто социална 

стратегия на приспособяване, тъй като варварите осъзнават, че местното население, 

което са покорили очаква те да се държат подобно на бившите му господари, т.е. 

подобно на местните римски аристократи. В резултат на съвместното съжителство и 

взаимното влияние между новодошлите и местното население вандалите от 535 г. 

                                         
55 Пак там, с. 85. 

56 Пак там. 

57 Това понятие няма коректен директен превод на български език. Означава нещо като „римска 

идентичност“. По-точно е да се каже, че представлява сбор от различни политически и културни идеи и 

практики, които се свързват с римското самосъзнание и с римския начин на живот и поведение. 
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изглеждат доста по-различни от тези, които през 429 г. нападат Северна Африка
58
. Тази 

промяна потвърждава идеята, че вандалската идентичност не е нещо изначално дадено 

и непроменимо, а по-скоро е резултат на продължителен процес на оформяне и дори 

предефиниране на традиции, представи и практики, когато това се налага. Това в 

никакъв случай не я прави слаба или неустойчива. Напротив много хора са се 

възприемали като вандали и са били смятани за такива от всички останали, въпреки 

модификациите, които претърпява вандалското етническо самосъзнание. То от своя 

страна е напълно съхранено чак до времето на Юстиниановата реконкиста когато 

римската армия без особени трудности е разпознавала вандалите и това улеснява 

политиката на тяхната депортация на Изток
59

. 

Разграничение между вандали и римляни има в много сфери от живота на 

Кралството. В сферата на икономиката например може да се отбележи фактът, че след 

442 г. земите на проконсулска Африка са разделени между Гейзерих, семейството му и 

приближените му. Вандалите получават имоти, които са освободени от данъци и се 

предават по наследство. В началото тези имоти се наричат „funicula hereditatis”, а от 

времето на управлението на Хунерих „sortes Vandalorum”
60
. Данъците от тези имоти 

давали икономическа мощ на вандалите и поддържали претенциите им да бъдат своего 

рода поземлена аристокрация. Притежанието на тези имоти става основна 

характеристика на новия елит и това е един от най-лесните начини да се определи кой е 

част от него и кой не. Правните и икономически привилегии са основен маркер на 

вандалската идентичност и следователно хората, които владеят „sortes Vandalorum” са 

вандали
61
. Според Виктор от Вита някои millenarii са живеели в собствени имения с 

цялото си семейство и с робите си, като господарят е имал пълна власт над своите 

роби
62

.  

За да утвърдят етническото си самосъзнание вандалите често използвали като 

разграничителна черта между себе си и местното римско население своя език, който 

бил близък до готския. Това не означава, че латинският език не бил възприет като най-

удобно средство за общуване, а просто че наред с него се използвал и езикът на самите 

                                         
58 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 91. 

59 Liebeschuetz, J. H. W. G. Op. cit., p. 82. 

60 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., 2010, p. 94. 

61 Пак там. 

62 Victor of Vita. Op. cit., pp. 14–16. 
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вандали, който в определени ситуации бил предпочитан и носел елемент на престиж. 

Употребата на собствения език най-вероятно имала сериозно значение за запазването 

на етническото самосъзнание на вандалите в онези райони, където те живеели 

заобиколени от по-многобройно римско население и имало ежедневни контакти между 

двете групи, като част от тези контакти прераствали в смесени бракове.  

Друг разграничителен фактор е наличието на множество вандалски имена в 

цялата история и във всички райони на кралството. В различни исторически извори и 

надписи се срещат следните „вандалски“ имена: Арифрид, Армогас, Дагила, Гамут, 

Хелдика, Майорик, Маривад, Мурита, Обад и Витарит
63
. Някои от тези имена 

произхождат от латински и не са непогрешим маркер за етническа идентичност. 

Например името Майорик произхожда от латинското „maior” и германския суфикс 

„rikus”. Имената често са използвани за обозначаване на етнически идентичност, но 

трябва да се борави доста внимателно с тях. Все пак е безспорно, че това е един от 

начините за отграничаване на различните групи население в Северна Африка и няма 

никакво съмнение, че често вандалското етническо самосъзнание се е проявявало чрез 

избора на „вандалско“ име за новородените. 

Освен това често изворите споменават някакви специфични „варварски“ или 

„вандалски“ дрехи
64
. Ако подходим по-критично обаче можем да установим, че има 

множество римски заемки в облеклото на вандалите, като това с особена сила важи за 

аристокрацията. Обяснението на този феномен е просто и се корени във факта, че 

дрехите са смятани за един от важните маркери на общественото положение и са били 

необходими за означаването на социалната диференциация в обществото. Според 

Виктор от Вита пък е имало и много римляни, особено тези които служат в кралското 

домакинство, които носят вандалски дрехи
65
. Все пак може да се допусне, че типичният 

„вандалски“ външен вид е бил свързван с наличието на дълга коса
66
. Подобен външен 

вид е бил характерен и за други варвари в региона на Средиземноморието и често е бил 

приеман за сериозна отлика от традиционния римски външен вид. Според някои 

изследователи варварските дрехи не са ограничени до вандалите, а се носят от всякакви 

                                         
63 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 95. 

64 Виж например у: Victor of Vita. Op. cit., p. 27. 

65 Пак там. 

66 Пак там. 
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хора, чието положение в обществото го изисква/позволява
67
. В тази връзка „варварски“ 

може да се разглежда като синоним на „дворцов“. Символичното значение на 

„варварските“ дрехи представлява маркер както за социалната, така и за етническата 

идентичност. Дрехите освен всичко друго представляват и специфичен белег за 

социалния статус на отделния индивид и това се доказва от факта, че аристократките са 

били наказвани чрез публично събличане, което е представлявало огромно унижение за 

тях
68
. Кралят, неговите омиусиански съветници и дори православното африканско 

население смятат „варварските“ дрехи за знак на висок статус
69

.  

Сред нещата които най-сериозно разграничават вандалите от техните съседи 

невандали е специфичното им вероизповедание. Дали то е нарочно избрано като 

стратегия за разграничение или не е дискусионно. Приемането на християнството по-

скоро е стратегия за спасение и за осигуряване на божествена помощ и закрила в едни 

твърде динамични и несигурни времена. Както може да се докаже с редица примери 

всеки специфичен вид християнство има потенциала да се превърне в изключително 

мощен фактор за създаването на регионална, етническа или национална идентичност. 

Омиусианството става „вандалската“ религия и усилва лоялността на групата, като по 

този начин я прави още по-хомогенна. Засилват се едновременно връзките между 

самите вандали и между тях и краля (кралската династия), който се изявява като 

върховен покровител на вандалската църква. Интересно е да се отбележи, че 

приемането на омиусианското християнство не превръща автоматично даден римлянин 

във вандал, както и приемането на никейското вероизповедание не превръща директно 

вандала в невандал. Все пак обаче трябва дебело да подчертаем, че омиусианската 

църква в Африка всъщност е църквата на вандалите. Религиозната идентичност била от 

съществено значение, което се потвърждава от факта, че от средата на V в. насетне 

само омиусиани можели да заемат длъжности в двора на владетеля. Въпросът за 

организацията на омиусианската църква и за значението и за вандалския gens е 

изключително интересен и ще бъде обект на друга наша статия и по тази причина тук 

няма да се спираме по-подробно на него. 

Според някои изследователи римската идентичност не представлява чисто 

етническо самосъзнание, а по-скоро се базира на политически и правни дефиниции, 

                                         
67 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 103. 

68 Victor of Vita. Op. cit, pp. 71–72. 

69 Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 105. 
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както и на споделянето на социални и културни практики
70
. В този смисъл „Romanitas” 

често се свърза с „правилното мъжко поведение“ и по-скоро се демонстрира, отколкото 

е вродена. Тъй наречената „Romanitas” може да се демонстрира чрез проявяване на 

качества като смелост, достойнство, социално благоприличие и/или чрез носенето на 

определени дрехи, заемането на обществени длъжности и т.н.  Светските и граждански 

представи за Romanitas се запазват и по време на Вандалското кралство
71
. Самата 

Romanitas в Северна Африка през Късната античност се променя, като основните 

фактори за тази промяна са: християнизацията и появата на военната аристокрация. 

Може да се забележи една промяна в аристокрацията на Северна Африка още в края на 

IV – началото на V в., като ловът и военните (неримски, варварски) дрехи стават все по-

популярни и дори са начин да се покаже римското самосъзнание преди идването на 

вандалите. Възможно е след появата на Гейзерих част от варварските елементи да 

изчезват и римляните отново да се връщат към старите си традиции и облекла, които 

противопоставят на донесените от новите господари на Северна Африка. Така или 

иначе според нас римското самосъзнание се запазва сред широки слоеве от населението 

на Северна Африка, противно на онова в което се опитва да ни убеди Прокопий 

Кесарийски.  

Освен по гореизброените начини римляните се разграничавали от вандалите и 

благодарение на факта, че били обложени с данъци, докато последните били 

освободени от такъв род задължения. Това има връзка с няколко нива на 

идентичностите. На първо място е важно за етническото самосъзнание. Всеки който 

плаща данъци е невандал следователно е или римлянин или мавър. Освен това 

плащането на данъци има връзка и със социалната идентичност. Колкото по-голяма 

сума предоставя на държавата даден човек толкова по-високо обществено положение 

заема, като по този начин си личи кой сред римляните е аристократ и кой е част от 

простолюдието. Наред с това римляните се разграничават от вандалите чрез езика 

(особено чрез имената), дрехите, цялостния си външен вид, а доста често и чрез 

религията (никейското православие е предпочитаната религия на римското население в 

Северна Африка). По този начин римската идентичност в Северна Африка започва да 

придобива все повече и повече контурите на обикновено етническо самосъзнание, тъй 

                                         
70 Виж например: Merrills, Andy and Miles, Richard. Op. cit., p. 88. 

71 Пак там, с. 89. 
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като с течение на укрепването и развитието на Кралството на вандали и алани тя губи 

своето имперско звучене и значение. 

Свое собствено етническо самосъзнание изграждат и маврите, които смятат себе 

си за различни както от римляните, така и от вандалите
72

. Маврите вярват, че са 

представители на селското население на Северна Африка, което не е желаело да се 

заселва в градовете и е водело различен начин на живот от този на римляните още от 

времената преди появата на вандалите
73
. Начините на отграничаване са подобни на 

посочените по-горе за вандали и римляни. Тази трета етническа идентичност е била 

особено разпространена в южните погранични територии на Кралството, като сред 

самите маври е имало различни племена и кланове, които са имали своите специфики, 

но все пак са притежавали и една обща, по-глобална идентичност – мавърската. Тази 

идентичност е обект на все по-засилен интерес в последните десетилетия и заслужава 

да бъде предмет на самостоятелно изследване, като поради тази причина няма да се 

спираме по-подробно на нея.  

В заключение можем да кажем, че етногенезисът на вандалите протича на 

няколко фази, като всяка от тях е свързана с определена миграция и поселение. Първо 

живеят между Вистула и Одер, след това в Панония, после идва тригодишният период в 

Галия, след това се заселват на Иберийския полуостров и накрая мигрират в Северна 

Африка. Преди инвазията в Африка и създаването на тяхното кралство вандалите са 

прекарали 30 години в Империята и са запознати с много от политическите, социалните 

и икономическите ѝ структури. В Испания чрез овладяването на градовете се 

запознават отблизо с римската култура, римската данъчна система и римската 

администрация, като същевременно натрупват ценен опит, който ще използват по-

късно в Северна Африка. Оцеляването на различните варварски групи влизащи в gens 

Vandalorum и създали regnum Vandalorum et Alanorum е възможно само чрез 

унификацията им под старото и престижно име – вандали. Сякаш началото на тяхната 

същинска история е преминаването на река Рейн, когато започва оформянето на този 

gens, който по-късно ще успее да създаде свой regnum. Това на практика означава, че 

най-вероятно вандалската идентичност, която включва и аланите, а и други племена и 

                                         
72 По-подробно за маврите виж у: Rummel, Philipp von. The Frexes: Late Roman Barbarians in the shadow of 

the Vandal kingdom – in: Neglected Barbarians. ed. Curta, Florin. Op. cit., pp. 571–603. 

73 Пак там, с. 581. 
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групи, се развива и утвърждава най-активно след 429 г., като продължава постепенната 

си еволюция чак до рухването на Кралството през 533/4 г..  

В столетието през което вандалите владеят Северна Африка в тяхното кралство 

съществуват различни идентичности: етнически (вандали, римляни/либийци, маври), 

социални (кралска династия, аристокрация, простолюдие, роби), религиозни 

(омиусиани, никейци/православни, донатисти/циркумцелиони) и т.н. и т.н. Всички 

идентичности имат своята важна роля както във външно- и вътрешнополитическия 

живот на Кралството, така и при вземането на всички решения от страна на отделните 

индивиди като се започне от избора на име за новородената рожба и се стигне до 

предпочитаното облекло. Благодарение на своите специфики Кралството на вандали и 

алани представлява пъстра мозайка от различни идентичности. Вярваме, че 

изследването и оценката на тези идентичности ще попадат все по-често във фокуса на 

историческите изследвания. 

 

 

 

Изображения към статията: 
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Северна Африка в периода на вандалската власт
74

 

 

Regnum Vandalorum et Alanorum
75

 

                                         
74 Merrills, Andy and Miles, Richard. The Vandals, Wiley – Blackwell, Chichester, West Sussex, 2010, p. 2 

75 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Vandal_alan_kingdom_526.png (достъпен към 

1.1.2013г.) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Vandal_alan_kingdom_526.png
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Монета от времето на крал Гейзерих (428 – 477)
76

 

 

Денарий от времето на крал Хилдерих (523 – 530)
77

 

                                         
76https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdRYVfmvCAsBzAl6J692FUt85Dc0tL9s4KNQ379sueJkGU59sIoAkq 

(достъпен към 1.1.2013г.) 

77http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg/220px-

Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg (достъпен към 1.1.2013г.) 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdRYVfmvCAsBzAl6J692FUt85Dc0tL9s4KNQ379sueJkGU59sIoAkq
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdRYVfmvCAsBzAl6J692FUt85Dc0tL9s4KNQ379sueJkGU59sIoAkq
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg/220px-Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg/220px-Vandal_Kingdom_Hilderic_Denarius.jpg
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Изображение на земевладелец от Северна Африка
78

                                         
78 http://www.usu.edu/markdamen/1320Hist&Civ/slides/08romfal/vandal.jpg (достъпен към 1.1.2013г.) 

http://www.usu.edu/markdamen/1320Hist&Civ/slides/08romfal/vandal.jpg
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ПОСЛАНИЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В БИТКАТА ПРИ МИЗИЛМЕРИ (1068 Г.) 

СПОРЕД ХРОНИКАТА НА ГОФРЕДО МАЛАТЕРА 

 

ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА 

 

Гофредо Малатера е бенедиктински монах, автор на хрониката De Rebus Gestis 

Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius
1
 – един от 

основните извори за действията на норманите в района на централното 

Средиземноморие през XI век. Хрониката се състои от четири книги и, както авторът 

пояснява, е написана по поръчка на норманския граф Роже I на базата на разкази на 

очевидци. Отклоненията от общата повествователна линия и образният език на 

Малатера дават възможност да се отбележат и интерпретират отделни детайли от 

настъплението на норманите, военните действия и процесите, съпътстващи 

установяването им в Южна Италия и Сицилия. 

 Хрониката на Малатера е единственият източник даващ сведения за битката при 

Мизилмери през 1068 година, както и за съпътстващите я събития. Липсата на коректив 

поставя възможностите за интерпретация в тясна обвързаност с представения от 

Малатера събитиен модел. 

Започналите през втората половина на XI век действия на норманите срещу  

арабите в Сицилия са предшествани от криза в управлението на острова,  

сепаратистични тенденции и обособяването на локални центрове на управление. 

Борбата за власт между местните арабски управители е предпоставка за липсата на 

стабилност и организирана отбрана.  

Ограничените възможности за съпротива стават явни при опитите на Византия 

да отвоюва територии и да закрепи позициите си в източната част на острова. Във 

византийската експедиция от 1038 година като наемници се включват част от 

новодошлите в Южна Италия нормани. Византийските успехи на острова под 

ръководството на военачалника Георги Маниак достигат своята кулминация с 

овладяването на Сиракуза, Месина и околностите, но имат временен характер. 

Самостоятелното настъпление на норманите в Сицилия започва в началото на 

60-те години на XI век, след като статусът на владенията им в Южна Италия официално 

                                         
1 Gaufredo Malaterra, De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis 

fratris eius, URL (27.10.2012): < http://www.intratext.com/IXT/LAT0870/ > 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0870/
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е утвърдено от папа Николай II. С нахлуването на острова действията на норманите не 

се разгръщат в мащаб и не придобиват характеристиките на целенасочена военна 

инициатива. Сраженията с арабите се водят с променлива активност и продължават 

близо тридесет години, преди островът да премине под норманска власт. Обсадите на 

големите градове и крепости в някои от случаите са продължителни,
2
 без това да е 

обвързано с промяна в общата ситуация. Спорадичните кампании поддържат 

напрежението на острова и провокират усещането за несигурност сред населението. То 

намира отражение в доброволно предаване на градове и крепости в ръцете на 

норманите, откази за заплащане на новоналожените данъци, бунтове и заговори, 

информация за които дават, както Малатера, така и Гиом от Апулия
3
 и Аматус от 

Монтекасино
4
. 

Липсата на обединяващо ядро и ограничените възможности за съпротива от 

страна на мюсюлманското население в Сицилия изглежда провокират намесата на 

зиридския халиф Тамим. Малатера съобщава, че през 1062 г. от Северна Африка 

пристига войска, водена от синовете на Тамим – Аюб и Али. Първият голям сблъсък 

между дошлите подкрепления и норманите се състои при Черами
5
 през 1063 г. С 

победата си в тази битка норманите затвърждават своите позициите в източния дял на 

острова (Val Demone)
 6
.  

В началото на 1064 г. в град Козенца (Южна Италия) се състои среща, на която 

норманските водачи, братята Робер Гискар и Роже, обсъждат бъдещите действия на 

острова. Според сведенията на Малатера на тази среща е решено усилията да бъдат 

насочени към завладяването на столицата – Палермо
7
.  

Градът е обсаден по суша през следващата година. С оглед на липсата на 

резултати, обсадата може да се определи като неефективна. През трите месеца, в които 

                                         
2 Maurici, Ferdinando. L'insediamento medievale nel territorio della Provincia di Palermo Inventario 

preliminare degli abitati attestati dalle fonti d'archivio (secoli XI-XVI), Palermo, 1998, p. 27 

3 Guillelmus Apuliensis, Gesta Roberti Wiscardi, URL (29.02.2012) 

<http://www.thelatinlibrary.com/williamapulia.html> превод на английски от Греам Лоуд URL (10.06.2011) 

<http://www.leeds.ac.uk/arts/downloads/file/689/medieval_text_centre> 

4 Amatus of Montecassino. The History of the Normans by Amatus of Montecassino, trans. by Prescott N. 

Dunbar, Boydell, 2004  

5 Malaterra, II, 33 

6 Norwich, John. The Normans in The South 1016-1130, London:  Faber and Faber, 1967, pp. 155-156 

7 Malaterra, II, 36 

http://www.thelatinlibrary.com/williamapulia.html
http://www.leeds.ac.uk/arts/downloads/file/689/medieval_text_centre
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тя продължава, арабските кораби имат свободен достъп до пристанището на Палермо
8
. 

Самата обсада е свалена без да се състои сражение, което е показател за границите във 

възможностите на норманските части в Сицилия към този период.  

В изворите няма данни за военни сблъсъци през следващите три години. Преди 

битката при Мизилмери норманите, начело с Роже I, контролират североизточната част 

от острова с основни центрове Месина, Ромета и Тройна. Малатера неколкократно 

подчертава малочисления състав на войските на Роже и трудностите при осигуряването 

на провизии
9
. В това време Робер Гискар среща затруднения в контролирането на 

южноиталианските владения и усилията са насочени към овладяване на ситуацията на 

континента. 

 Според хрониката на Малатера през лятото на 1068 г., при осъществяването на 

един от набезите си, норманските войски в Сицилия са пресрещнати от голяма войска 

при Мизилмери
10
. Крепостта се намира на 15 км югоизточно от столицата Палермо

11
, а 

името и е латинизиран вариант на арабското название Манзил ал-Амδр (домът на 

емира). 

 Непосредствено преди разказа за битката Малатера описва атмосферата и 

настроенията сред местното население. Според него хората се страхували „нощ и ден, 

сутрин и вечер, в хубаво или лошо време”
12

 и именно страхът ги провокирал да 

консолидират усилията си за решаващо сражение и да предприемат атака срещу 

норманските войски при Мизилмери.  

 В дисонанс със страховете на мюсюлманското население са изтъкнати смелостта 

и качествата на норманите. Предадено е обръщението на Роже, в което той напомня  на 

своите войници за благородното им потекло и постигнатите на бойното поле победи. 

 Битката при Мизилмери не е представена в подробности, но Малатера е 

категоричен, че врагът е напълно разгромен, независимо от численото си 

преимущество. Според хрониста, никой от враговете не останал жив, за да занесе 

вестта за поражението в Палермо. Съществуващите неясноти не позволяват цялостното 

                                         
8 Norwich, J. Op. cit., pp. 160-161 

9 Malaterra, II, 1; II, 17; II, 29 

10 Ibid., II, 41 

11 Norwich, J. Op. cit., p. 163 

12 Malaterra, II, 41 
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реконструиране на събитията. Вероятно тонът на хрониста е пресилен с цел да увеличи 

ефекта на думите и красноречиво да представи преимуществото на норманите. 

 За разлика от описанието на самата битка, Малатера отделя обстойно внимание 

на ситуацията на бойното поле след разгромяването на противника и на  посланието, 

което победителите изпращат към враговете си в Палермо: 

 „Обичай на сарацините е, когато отиват на път, да носят със себе си гълъби, 

които у дома са хранени със зърно и мед. Мъжките гълъби са държани в 

кошници. Когато има някаква промяна в положението, за да известят у дома, 

записват това, което се е случило на малка бележка [chartulis] и го окачват на 

шията или под крилото на птицата. Освобождават я и изпращат по въздуха да 

занесе на семейството новината за това, което се е случило. Птицата бърза 

заради сладостта на зърното, с което е свикнала вкъщи и занася посланието до 

тези, които знаят за практиката. Сред останалата плячка (при Мизилмери) 

имало и няколко кошници с птици. Потопили пергамента в кръвта и изпратили 

птиците да съобщят за нещастния изход на събитията на хората в Палермо. 

Целият град бил разтърсен, плачът и гласовете на деца и жени се издигнали във 

въздуха нагоре към небето. Нашата радост била скръб за тях
13
.” 

 

 Формирането на представа за врага при подобен психологически подход има 

бързи и явни резултати. Образните възприятия и личните страхове са база, която се 

отчита при провеждането на военни действия. Манипулирането с тях има високо ниво 

на резултатност, което провокира честото им използване. В случая населението зад 

крепостните стени е пасивна страна, приемател на подадените от вражеския лагер 

сигнали.  

 Поради липсата на съпоставим източник и допълнителна информация разказът 

на Малатера за изпратеното в Палермо послание присъства в изследванията по темата 

под формата споменат изолиран факт. Характерът на сведенията ограничава изказаните 

мнения до параметрите на кратки коментари.  

                                         
13 Ibid., II, 42  
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 Общоприет е изводът, че поражението при Мизилмери има за следствие 

разцепление в арабските редици
14
. Според Алекс Меткалф случаят с гълъбите 

подклажда политическото напрежение и има за следствие пълното изтегляне на 

зиридската армия от острова. Норманите имат преимущество, тъй като са прекарали по-

голямата част от живота си ангажирани в кампании, докато сицилийските мюсюлмани 

имат значително по-малък военен опит
15

. 

 Интерпретация на случая дава и Джон Норуич. Той подхожда към норманските 

действия в Южна Италия и Сицилия, като към „другото норманско завоевание” и 

мнението му в известна степен е нюансирано. Според Норуич битката при Мизилмери 

сломява съпротивата в Сицилия, където цари хаос и мюсюлманското население е 

обхванато от дълбоко отчаяние
16
. Норуич също е категоричен, че вследствие от 

поражението при Мизилмери зиридските войски се изтеглят
17

. 

 В тази насока Джерами Джоунс разглежда информацията предадена от Ибн ал-

Атир, според която Аюб и Али напускат острова в година 461 по хиджра (31 октомври 

1068 – 19 октомври 1069). Тези данни дават основание на Джоунс да предположи, че 

непосредствената опасност за столицата след норманската победа при Мизилмери 

вероятно е допринесла за решението им да се изтеглят
18

.  

 След поражението при Мизилмери и напускането на зиридските войски 

арабската съпротива е разпокъсана и се организира на местна основа
19

. Победата 

осигурява на норманите лидерски позиции във военно отношение и дава възможност за 

разгръщане на техните действия.  

 Доколкото става ясно от изворите, обаче, след битката при Мизилмери 

настъплението на норманите в Сицилия прекъсва. Непосредствено след разказа за 

изпратените към Палермо гълъби, Малатера измества центъра на повествованието си 

към събитията на континента. Следващият абзац от неговия текст представя ситуацията 

                                         
14 Loud, Graham. Southern Italy In The Eleventh Century – In: The New Cambridge Medieval History, Vol. IV, 

c. 1024 – c. 1198, Part II, (Luscombe, David, Riley-Smith, Jonathan, eds.), Cambridge University Press, 2008, p. 

105 

15 Metkalfe, Alex. The Muslim of The Medieval Italy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, p. 97 

16 Norwich, J. Op. cit., pp. 163-164 

17 Metkalfe, A. Op. cit., p. 163 

18
Johns, Jeremy. Arabic Sources for Sicily – In: ed. Whitby, Mary. Byzantines and Crusaders in non-greek 

sources (1025 - 1204), Oxford University press, 2007 p. 343  

19 Metkalfe, A. Op. cit., p. 95 
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в Южна Италия, свързана с обсадата на Бари. Обсадата започва през август 1068 г. и 

продължава следващите две години. Под ръководството на Роже I в нея се включват и 

частите, сражаващи се в Сицилия. Няма сведения за значителни сражения на острова по 

време на неговото отсъствие
20

. 

 Не е известно и какво се случва в Палермо между оттеглянето на Аюб и 

превземането на града от норманите в края на 1071 г. Латинските източници 

съобщават, че предаването на столицата в нормански ръце е извършено от нейните 

жители.  

 Според Джерами Джоунс съществува вероятност след оттеглянето на Аюб 

градът да е управляван от съвет, излъчен от гражданите. Той посочва, че в края на този 

период управител на Палермо става Ибн ал-Баʽбāʽ и той е последния управител преди 

завладяването на столицата от норманите.  

Битката при Мизилмери се представя в изследванията като втора и окончателна 

победа на норманите
21

 в Сицилия. Епизодът с изпращането на гълъбите може да се 

интерпретира като желание за окончателно надделяване и сломяване на 

съпротивителните сили, но отражения от подобни стремежи не се откриват в 

последвалите събития в краткосрочен план.  

 Хрониката на Малатера се ползва с авторитета на един от трите най-значими и 

подробни извори за историята на норманите в Южна Италия и Сицилия в периода от 

началото до края на XI век. По отношение на сведенията за завладяването на Сицилия 

тя заема водещо място, както по кръгове от застъпени теми, така и по обем 

информация. Авторът сам заявява, че не поема отговорност за достоверността и 

детайлите, съдържащи се в хрониката.
22
. Разказът за посланието отправено от 

норманите към жителите на Палермо попада в групата сведения с непотвърдена 

достоверност.  

Липсата на достатъчно информация за случващото се в Сицилия в периода 1068 

– 1071 г. ограничава възможностите за интерпретация и държи отворени въпросите за 

непосредствения ефект от изпратеното послание, за плановете за действие в двата 

                                         
20 Chalandon, Ferdinand, Histoire de la domination Normande en  Italie et en Sicile, Vol.I, Paris: Librairie 

Alphonse picard et fils, 1907, p. 205 

21 Metkalfe, A. Op. cit., p. 97 

22 В писмо до епископа на Катания, URL (06.04.2012): 

 < http://www.uan.it/alim/letteratura.nsf/(testiID)/B4137A83B6A9C474C1256F42005DF1E2!opendocument >  

 

http://www.uan.it/alim/letteratura.nsf/(testiID)/B4137A83B6A9C474C1256F42005DF1E2!opendocument
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вражески лагера, както и за обстановката и събитията на острова след битката при 

Мизилмери. 

 

 

 

 

Карта към статията: 
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ПОКАЗАЛЕЦЪТ „ЕВАНГЕЛИЯ РАЗЛИЧНИ ЗА ВСЯКА ПОТРЕБА” В  

БЪЛГАРСКИТЕ  РЪКОПИСНИ ЕВАНГЕЛИЯ ПРЕЗ  XI – XVI В. КАТО 

ГРАДИВО ЗА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО МОНАШЕСКО БИТИЕ 

 

ГЕОРГИ КАНЕВ 

 

„Евангелия различни за всяка потреба” в българските  ръкописни евангелия XI – 

XVI в. са статии с четива от Евангелията, които допълват месецослова или се отнасят 

до частно богослужение – за дъжд, при болест и други. Настоящето изложение обръща 

внимание на евангелските откъси, посочени за четене при подстрижение на нов монах 

и обозначени като „Схима за монаси”. В съчетание с данни, почерпени от Св. Предание 

на Православната църква се прави опит да се потърси значението на тези откъси като 

внушение за живота и целта на монаха в контекста на източноправославното 

вероизповедание. 

Българските историци медиевисти разглеждат монашеството и манастирите като 

част от църковно-манастирската култура, която се свързва с Източното православие. 

Под това понятие се разбира най-вече съвкупността от проявления, които 

характеризират живота на църковните служители, монасите и миряните по нравствено-

църковните правила и в битово отношение, църковната литература и 

книгопроизводство, църковното изкуство, богослужение и пр. Наред с това се обръща 

внимание и по-тясното понятие - „манастирска култура”, която изтъква ролята на 

манастира като културен посредник между високата култура на образованите среди и 

низовата култура на обикновеното население. В тази връзка под „манастирска култура” 

се разглежда съвкупността от манастирски и енорийски живот, преплетени чрез 

богослужение, обредна празничност, култът към светиите и техните мощи, народния 

фолклор във връзка с християнските представи и пр.
1
  

                                         
1 Срв. например Шрайнер, П. Три култури във Византия: императорът и дворът – народът – 

свещениците и монасите – В: Шрайнер, П. Многообразие и съперничество, София, 2004, с. 65 – 83; 

Янкова, В. Между устното и писаното слово. Фолклорът и народните жития, София, 2005, с. 23 и сл.; 

Драгова, Н. Манастирската култура – В: Драгова, Н. Старобългарската култура. Седем етюда, София, 

2005, с. 275 – 338; Ваклинов, С. Формиране на старобългарската култура VI – XI в., София, 1977; 

Витлянов, Ст. За производствения характер на българските средновековни манастири – В: 
Средновековна християнска Европа. Ценности, традиции, общуване, 2002, с. 713 – 718; Гюзелев, В. 

Училища, скриптории, библиотеки и знания в България (XIII – XIV в.), София, 1985; Гюзелев, Васил. 

„Пристанище за спасението на всяка душа християнска” (Средновековният български манастир – поява, 

развитие и роля). сп. Родина, кн. 3, 1996, с. 85 – 96; Киряков, Б. Източноправославните български 

манастири IX – XIV в. Известия на държавните архиви, кн. 63, 1992, с. 68 – 86; Тотев, Т. 

Старобългарските манастири в светлината на археологическите разкопки и проучвания. 
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Забелязва се обаче известно подценяване на необходимостта от правилно 

разбиране на монашеския подвиг като вероизповедна проява със своите религиозни 

цели, мотиви и средства за постигането им. Тази недооценка на религиозните явления 

като движещи сили търси своите основания в хода на научната мисъл от Ренесанса до 

Новото време
2
 В последните десетилетия хуманитаристиката в лицето на клонове като 

антропологията, психологията, социологията, културологията и други подобни 

допринася много за преосмисляне мненията относно религиозните убеждения и 

мястото им в структурата и функционирането на обществата.
3
 Вероизповеданията се 

оказват с  мирогледно-философски, научно-познавателни, социално-нормативни, 

етноинтегративни, педагого-психологически функции и с дълбоки корени в човешкото 

съзнание.
4
 Това обстоятелство служи като аргумент за по-прецизно осмисляне на 

монашеския подвиг в светлината на Източното Православие. Подценяването на тази 

необходимост води до неточни заключения, пример за които намираме в 

изследванията, посветени на Св. Йоан Рилски.  

В т. нар. Народно или Безименно житие на светеца се разказва за малкия Лука, 

племенник на Св. Йоан, който се подвизава със своя чичо в планината. Когато детето е 

отведено против волята му, Св. Йоан се моли за неговото спасение и в резултат Лука 

почива, ухапан от змия.
5
 Едва в последно време някои изследователи се спират по-

сериозно на този епизод. В заключенията си те го обявяват за нехристиянски, 

парадоксален или търсят решения по линията на различни културологични плоскости.
6
 

Изпуска се от внимание фактът, че целта на християнския живот, и особено 

монашеския, не е затворена в земния свят. Изкусителят казва за света на Иисус: 

                                                                                                                               
Старобългаристика, кн. 22, С., 1990, с. 3 – 13; Тулешков, Н. Архитектурата на българските 

манастири. Техника., София 1988; Чавръков, Г. Български манастири, София, 2000; Николова, Б., 

Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България, т. I Манастирите, т. II 

Монасите, София, 2010 и др. 

2 
Елиаде, М. Търсенето. История и смисъл в религията, София, 2000, с. 53 и сл. 

3 Богомилова, Н. Религията и човешката същност. Класически идеи, София, 2010; Йорданов, Ст. 

Въведение в историята на религиите, Курс лекции, Част I, Религията като културно-исторически 

феномен, Велико Търново, 2008. 

4 Йорданов, Ст. Цит. съч., с. 69 и сл.; Николова, В. Православната цивилизация според философско-

историческия подход на Арнолд Тойнби, София, 1994, с. 25, срв. пак там, с. 46 – 50. 

5 Стара българска литература (СБЛ), т. 4, Житиеписни творби, София, 1986, с. 124 – 126. 

6 Байръмова, М. Вечният монах, София, 1997, с. 154 – 156; Добрев, Ив. Св. Иван Рилски. Slavia Verlag, 

Linz, 2007, с. 305 – 308; Николова, Б. Монашество, манастири..., т. II,  с. 795 – 797. 
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„Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш” (Мат. 4:9),
7
 а Сам Иисус 

поучава: „Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а навреди на душата си?” (Мат. 

16:26). Умирайки преди светът да го изкуши към грях, душата на малкия Лука се 

спасява. Епизодът е ясно обяснен от по-късните житиеписци на Св. Йоан – Св. 

патриарх Евтимий и Димитър Кантакузин.
8
 Запазен е в дамаскинарските обработки на 

Народното или Безименното житие на Св. Йоан, в народните предания за него и е 

налице в иконографията на светеца в образци от XVII, XVIII и XIX в.
9
 

В опит да се избегнат подобни неточности при разглеждане на монашеството 

като феномен, е необходимо то да се постави в контекста и духа на Източното 

православие. Елемент от разглеждането му в тази светлина са посочените „Евангелия 

различни за всяка потреба” в българските  ръкописни евангелия от XI – XVI в. 

Проникването на този тип четива се осъществява от Византия. Почти няма изследвания 

на тези показалци, както на славянските, така и на византийските. Изключение е 

необемният труд на Екатерина Дограмаджиева, публикуван през 1998 година. Авторът 

определя състава и строежа на славянския показалец и неговата връзка с византийските 

образци. Въз основа на положените от Е. Дограмаджиева усилия получаваме 

възможност за настоящето обобщение. В труда си изследователката проучва 80 

славянски ръкописни евангелия от XI до XVI в., които сравнява с над дузина 

византийски образци от X-XI до XV в.
10

 През 2001 г. в Кьолн е издадена обемиста 

монография, посветена на средновековните евангелски ръкописи. Рецензентът, 

                                         
7 
Цитатите на Св. Писание е по издание на Св. Синод на БПЦ -  Книгите на Свещеното Писание на 

Вехтия и Новия Завет, С., 1992. 

8 Св. Патриарх Евтимий пише за отвеждането на детето: „ О, омилен детски вик! – бащата вървеше към 

света, към света – скверна блудница, към майката на нечистотата и всякаква сквернота”, а за св. Йоан 

разказва, че стои „скърбящ и тъгуващ за загубата на отрока, понеже се боеше да не би, след като бъде 

отведен в света, той да се оплете в житейските грижи” – СБЛ, т. 4, с. 139. Димитър Кантакузин  в своето 

Житие с малка похвала ясно пояснява целта на дявола: „извеждайки отрока от пустинята, да го направи 

мирски жител и роб на мирските неща” – пак там, с. 153. 
9 Срв. Янкова, В. „Народното житие” на св. Иван Рилски и неговата дамаскинарска преработка, 

Литературна мисъл, 4, (1990), с. 138 – 147; Фекелджиев, Ив. Народни легенди за св. Иван Рилски, 

София, 1979, с. 54 – 55 (легенда, публикувана в края на XIX в. от Старозагорско) и срв. с. 130 – 133; 

Василиев, А. Български светци в изобразителното изкуство, София, 1987, с. 79 – 80, 97; Байръмова, 

М. Цит. съч., с. 156. 

10 Дограмаджиева, Е. Показалецът „Евангелия различни за всяка потреба” в славянските ръкописни 

евангелия, София, 1998, с. 5 – 6 и сл. 
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Екатерина Дограмаджиева, не споменава трудът да отделя място на показалците 

„Евангелия различни за всяка потреба”.
11

  

Различните случаи, при които са предвидени четива (за болни хора, при войни, 

бедствия, строеж на къща и др.) крият възможност за допълнително вникване в света на 

средновековния българин, осмислен през призмата на Източното православие. Редом с 

допълнителна информация, почерпена от гадателните книги, епиграфските паметници, 

произведенията на покайната книжнина (епитимийници или пенитенциали), апокрифни 

молитви и др. може да се хвърли допълнителна светлина върху контурите на 

християнския морал и нравственост, които свещениците се опитвали да насаждат сред 

населението, представата за изкушенията, които съпътствали ежедневието на 

средновековния човек, неговите болки и стремежите му да търси пътища за 

преодоляването им.
12

 Поради ограничения обем вниманието ще се съсредоточи 

конкретно само върху показалеца „Схима за монаси” като допълнителен източник за 

осмисляне на монашеското дело и живот.  

Сред общо 80-те изследвани евангелски ръкописа от XI до XVI в. показалецът 

„Схима за монаси” се среща 78 пъти в 72 ръкописа - в някои ръкописи по два пъти. 

Четивата, предвидени към „Схима за монаси” от разглежданите показалци са следните: 

Мт. 10:37-11:1
13
,  Йоан 12:25-36

14
, Мт. 11.25/27-30

15
 и Мк. 8:34-9:1.

16
 Първият от 

                                         
11 

Дограмаджиева, Е. Цялостен обзор на изследванията по славянските ръкописни евангелия, 

Старобългаристика, кн. 1, 2003, с. 108 – 110. 

12 Срв. Ангушева – Тиханова, А. Гадателните книги в старобългарската литература, София, 1996; 

Смядовски, Т. Българска кирилска епиграфика IX – XV в., София, 1993; Гуревич, А. Средновековният 

свят: културата на мълчащото мнозинство, София, 2005, с. 50 и сл.; Шнитер, М. Фолклорен еротикон, 

т. VI, Старобългарски текстове. Изповедни чинове, София, 1998; Шнитер, М. Молитва и магия, София, 

2001; Цибранска – Костова, М. Покайната книжнина на Българското средновековие IX – XVIII в. 

Езиково-текстологически и културологични аспекти, София, 2011. 
13 Мт. 10:37-11:1 гласи: „Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който 

обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си, а следва подире 

Ми, не е достоен за Мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради 

Мене, ще я запази. Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е 

пратил; който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема 

праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои едного от тия малки 

само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. И когато 

свърши Иисус тия заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в 

градовете им.” 

14 Йоан, 12:25-36 гласи: „Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я 

запази за вечен живот. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. 

И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец. Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, 
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текстовете се среща през целия период от XI до XVI в., вторият е налице през XI и XII 

в., след което изпада, а третото и четвъртото четиво се проследяват в евангелия от XII 

до XVI в.
17

 

Нека разгледаме на първо място как тълкуват тези пасажи Св. Йоан Златоуст (ок. 

347/350 - 407 година) и блажени Теофилакт Български (ок. 1050 - ок. 1107/1126 година). 

Тълкуванията на двамата йерарси, можем да приемем, са били познати сред 

славянските православни народи. Съчиненията на Св. Йоан Златоуст са широко 

употребени още в творбите на старобългарските автори, а по-късно проникват сред 

останалите източноправославни славянски народи. Забелязва се, че се отдава отчетливо 

предпочитание към нравственопоучителните произведения за сметка на 

екзегетическите.  Въпреки това заглавията на част от на поместените в славянски 

сборници слова и големият авторитет на златоустия светител в светлината на Св. 

Предание допуска да приемем, че тълкуванията на Св. Йоан са били познати на 

                                                                                                                               
избави Ме от тоя час? Но затова и дойдох на тоя час. Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от 

небето: и прославих, и пак ще прославя. А народът, който стоеше и чу това, казваше: гръмна се; други 

пък казваха: Ангел Му говори. Иисус отговори и рече: не за Мене беше тоя глас, а за вас. Сега е съд над 

тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще 

привлека към Себе Си. А това говореше, като даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре. 

Народът Му отговори: ние сме слушали от Закона, че Христос пребъдва вовеки; а как Ти казваш, че 

трябвало Син Човеческий да бъде издигнат? Кой е Този Син Човеческий? Тогава Иисус им рече: още 

малко време светлината е с вас; ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак; а който ходи в 

мрака, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да бъдете синове на 

светлина. Като каза това, Иисус се оттегли и скри от тях.” 

15 Мт. 11.25/27-30 гласи: „В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи 

на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; Всичко Ми 

е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, 

и комуто Синът иска да открие. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; 

вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите 

покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.” 

16 Мк. 8:34-9:1 гласи: „И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, 

нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я 

погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за 

човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? 

Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се 

срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук 

стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.” 

17 Дограманджиева, Е. Показалецът..., с. 24 – 25. 
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източноправославните славянски йерарси.
18

 Достъпни за славяните са били също и 

тълкуванията на бл. Теофилакт. Неговите съчинения са се ползвали с голямо уважение, 

включително и от някои Ренесансови мислители, какъвто е Еразъм Ротердамски.
19

  В 

своите пояснения към новозаветните текстове бл. Теофилакт е повлиян и черпи идеи от 

Св. Йоан Златоуст. Различията между двамата са само в обема на изложението и в 

отделни подробности. Като имаме предвид, че тълкуванията на двамата посочени 

светители до днес са актуални за разбиране и осмисляне на Св. Писание и са част от Св. 

Предание на Православната църква, представата за което е оформена още през II - III в., 

ги приемаме за меродавен критерий относно внушенията, които новозаветните цитати 

навяват в показалеца „Схима за монаси”. 
20

 

Разглежданият пасаж от Св. евангелист Матей (10:37 – 11:1) е в по-голямата си 

част от десета глава на написаното от него евангелие, която е посветена на поучение на 

Иисус към избраните от Него апостоли. Главата започва със сведения, че Христос им 

дава власт да изгонват зли духове и да лекуват, изброяват се имената им и Иисус ги 

поучава във връзка със служението им на Негови проповедници. Интересуващите ни 

откъси от показалеца Св. Йоан Златоуст и блажени Теофилакт тълкуват в смисъл, че 

любовта към Христос трябва да превъзхожда дори тази към семейството и ако 

последното постави пречки пред служението на Бога, християнинът не трябва да се 

колебае в правилността на своя избор. Светителите, тълкувайки следващите пасажи, 

посочват, че само способния да се откаже от желанията на плътта, да живее по Божиите 

повели и да бъде готов да предпочете смъртта пред отстъпничеството от Бога е достоен 

за Божието благоволение. Този, който щади себе си и би предпочел да остане жив с 

цената на отстъпничество от Божиите повели, в крайна сметка погубва себе си. 

Приемащият да служи и угоди на Господ Син угажда и служи на Господ Отец. Божиите 

                                         
18 Гранстрем, Е. Э. Йоанн Златоуст в древней руской и южнославянской письменности (XI – XIV вв.). 

Труды Отдела древнерусской литературы, 29, 1974, с. 186 – 193; Гранстрем, Е. Э. Йоанн Златоуст в 

древней руской и южнославянской письменности (XI – XV вв.). Труды Отдела древнерусской 

литературы, 35, 1980, с. 345 – 375. 

19 
Гергова, Е. „Теофилакт Охридски” – В: съст. Петканова, Д. Старобългарска литература. 

Енциклопедичен речник, с. 507 – 508; Илиев, И. Теофилакт Охридски, Архиепископ Български, сп. 

История, 1, 1996, с. 28 – 33. 

20 За Св. Предание и Св. Писание вж. един от най-големите специалисти по догматика на XX в. – о. М. 

Помазански – Помазанский, протопресвитер Михаил, Православное Догматическое Богословие,  Holy 

Trinity Orthodox Mission, 2001, с. 5 – 8. 
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пророци и праведници, които са сторили това, продължават тълкувателите, трябва да 

бъдат почитани като такива без значение техния произход и мненията на мнозинството 

за тях. Св. Йоан Златоуст е по-пространен и допълва, че в Христовото име 

християнинът е длъжен да бъде милостив към всеки човек и особено към презрените и 

най-слаби люде.  Последният пасаж (Мт. 11:1) Св. Йоан и блажени Теофилакт тълкуват 

в смисъл, че Иисус се оттегля като предоставя възможност народа да се обърне за 

помощ и към учениците Му.
21

 

Откъсът от глава 12 на Йоановото евангелие Св. Йоан Златоуст и блажени 

Теофилакт тълкуват като поучение човекът с всички свои сили да възневиди страстите 

и похотите на плътта, да не щади душата си в угаждане на страстни движения, а да 

положи всичките си усилия да следва Божиите заповеди. Тези, които пожелаят да 

живеят за страстите и насладите на света, ще погубят себе си, а тези, които погубват 

себе си, за да победят желанията за тези наслади, ще се спасят. Тези, които следват и 

угодят на Христос , както с дела на праведност, така и готовност да приемат телесна 

смърт, ще бъдат с Него на Небесата и почетени от Бог Отец. Тук бл. Теофилакт вижда 

разкриване на много близките отношения между Отец и Син и високото призвание на 

човека да бъде бог по благодат редом до Божия Син - Иисус Христос.
22

 В следващите 

редове двамата тълкуватели посочват, че Иисус е възприел изцяло човешката природа, 

без греха в нея, и като човек се смущава пред предстоящите страдания и кръстна смърт, 

но проявява готовност да изпълни волята на Отец, Който Го изпраща за спасение на 

човеците. В тази връзка Христос се моли Бог Отец да прослави името Си – като даде 

Син да пострада и изкупи човечеството. С разнеслия се глас от небето: „И прославих, и 

пак ще прославя” Господ разкрива, че цялото дело на Иисус преди кръстната смърт е 

прослава на името Божие и ще остане така и след нея. В следващите редове Св. Йоан и 

бл. Теофилакт Български посочват, че под съд на света и изпъждане на княза на света 

навън се крие изкупуване на човечеството и лишаване на сатаната от силата и властта 

му над човеците. Със Своята смърт и издигането Си на кръста, Господ подготвя победа 

                                         
21 Йоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга II, Москва, 2010, с. 254 – 

260; Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на Святое Евангелие блаженного 

Феофилакта Болгарского,Т. I. Толкования на Евангелия от Матфея и от Марк, Москва, 2010, с. 59 – 61. 

22
 Според Христовата вяра човек е призван да бъде бог по благодат и да сподели, според мярата на своя 

стремеж приживе, блаженството на състоянието, в което пребивава Господ -  Помазанский, 

протопресвитер Михаил, Православное Догматическое Богословие, Православие и современность. 

Электронная библиотека, Holy Trinity Orthodox Mission, 2001  с. 50 – 51. 
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над смъртта и привличането на целия човешки род в плодовете на тази победа. 

Следващите редове разкриват неверието на юдеите в Иисус като спасител, който е 

едновременно безсмъртен и същевременно трябва да умре за тях. Христос ги увещава 

да повярват и то докато Той е сред тях и виждат Него и делата Му.
23

 

Евангелие от Св. ап. Матей глава 11, стих 25 Св. Йоан Златоуст и бл. Теофилакт 

тълкуват като благосклонност на Бога към смирените и непревъзнасящите се със 

знания и мъдрост на земята. Тям Господ разкрива Себе Си. В стихове от 27 до 30 

двамата светители посочват, че се разкрива властта на Иисус Христос, Комуто, като на 

единосъщен Син, Отец е предал всичко, включително и изборът на кого Господ да 

разкрие Себе Си. Иисус призовава всички, и юдеи, и езичници към успокоението и 

спасението, които предлага. Като условие Господ призовава към поведение на кротост 

и смирение. Без посочената добродетел на смирението игото Господне е тежко и 

плашещо, но с нея е леко и поносимо.
24

  

Eвангелието на Св. ап. Марко не е било разтълкувано от Св. Йоан Златоуст, 

поради което ще се употребят тълкуванията само на бл. Теофилакт. В цитирания от 

показалеца „Схима за монаси” пасаж отново виждаме вече описания по-горе мотив за 

готовността на човек да изостави всяка наслада на света, да се отрече от себе си, от 

угаждане на своята воля и преследване на себелюбиви цели и изцяло да предаде себе 

си, делата си и живота си в изпълнение на Божията воля. Христос посочва, че най-

важната цел на човека е спасението на душата му, която не може да се откупи със 

земни блага, дори и ако даден човек стане господар на целия свят. Иисус допълва, че 

ако поради земни облаги и име пред човеците някой се засрами да разкрие своето 

упование в Него, то Христос също ще се засрами от него и ще го отхвърли. В първи 

стих от девета глава се имат предвид, пише бл. Теофилакт, светите апостоли Петър, 

Йоан и Йаков, пред които Христос се преобразява в славата Си, разкривайки им как 

предстои да се яви при второто Свое пришествие и блясъкът, който е подготвен за 

праведниците.
25

 

                                         
23 Йоанн Златоуст. Цит. съч., с. 316 – 321;  Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, 

Толкование на Святое Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского, т. II.,Толкования на Евангелия 

от Луки и Йоанна, Москва, 2010, с. 77 – 80. 

24 Йоанн Златоуст, Цит. съч., 2010, с. 273 - 277; Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, 

Толкование…,Т. I., Москва, 2010, с. 63 – 64. 

25 Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Толкование...,Т. I., Москва, 2010, с. 185 – 187. 
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 Тълкуванията на Св. Йоан Златоуст и бл. Теофилакт на разглежданите 

евангелските текстове, се намират в тясна връзка с основополагащите изисквания към 

живота на всеки християнин. В рамките на Св. Предание двете най-важни Божии 

заповеди са любовта и служението към Бога и ближния.
26

 И двете заповеди биват 

въплътени в разглежданите евангелски пасажи. Тяхното наличие може да бъде 

проследено в почти всяко произведение на православната нравоучителна и догматична 

литература.
27

 Като подходящи примери могат да се посочат настолната монашеска 

книга Лествица, написана през VII в. от синайския монах Св. Йоан
28
, поученията на 

авва Доротей,
29

 Пандекти на монах Антиох
30
, Паренесис на Св. Ефрем Сирин

31
, 

патеричната и житийна литература
32

 и др.
33

 Важна червена нишка в православното 

                                         
26 Алексиев, архимандрит Серафим. Нашата любов. Беседи върху десетте Божи заповеди, София, 1993, 

с. 9 – 19. 

27 Св. Предание на Православната църква учи, че точното познаване и пазене на догматите на Христовата 

вяра е основополагаща добродетел, която задава, при спазване, или обезмисля, при нарушаване, всички 

останали добродетели – Мандзаридис, Г. Християнска етика, т. I, София, 2011, с. 137 и сл.; Киров, Д. 

Нравствено съдържание на догматическото учение за Църквата – В:  Международна конференция в чест 

на проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново, 2005, с. 48 – 54. 

28 Вж. Петков, Г. „Лествица” – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, с. 277 – 278; 

Преподобни Йоан, игумен на Синайската планина. Лествица на божественото изкачване, София, 1996 

(превод от новогр. Атанасий Критски); Тутеков, Св. Източници и влияния в Лествицата на преподобни 

Йоан Лествичник – В: Българистични проучвания, т. VIII, Велико Търново, 2002, с. 1 - 14. За кратък 

анализ на стъпалата от Лествица вж. Стойнев, А. Св. Иван Рилски, официалното християнство и 

богомилството, София, 1991, с. 36 – 61. 

29 Авва Доротей. Църковни слова, Тесалоники, 1991; Христова, И. Монашеските преводи на словата на 

авва Доротей. Palaeobulgarica, 2001, № 2, 36 – 53. Бидейки настолна книга за монасите, дори през XX в. 

словата на авва Доротей са известни като „буквар” на монашеството” – вж. Дамаскин, йеромонах. Отец 

Серафим Роуз. Живот и дело, София, 2007, с. 665. 

30 Павлова, Р. Пандекти – В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, с. 348 – 349. 

31 Русек, Й. За славянския превод на Паренесиса от Ефрем Сирин – В: Търновска книжовна школа, т. 5, 

1994, 335 – 347; Св. Ефрем Сирин, Творения, т. 2, Москва, 1993, с. 80 – 216. 

32 Срв. Николова, Св. Патеричните разкази в българската средновековна литература, София, 1980; 

Паладий, епископ Еленополски. Лавсаик или животоопис на св. Отци, София, 1939; Мосх, блажени 

Йоан. Духовни полета, София, 1993; Древен патерик, Ямбол, 1994; Ризос, Д. Агиология, София, 1993; 

Кенанов, Д. Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето, Пловдив – Велико Търново, 1999; 

Кенанов, Д. Метафрастика. Симеон Метафраст и православната славянска агиография, Велико 

Търново, 1997; Кенанов, Д. Славянска метафрастика; Светитель Димитрий Ростовский, Жития 

Святых, Изд. Феликс, 2007. 
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учение за добродетелите е определянето на смиреномъдрието като основа и майка на 

всички останали. Намираме го като условие за живот по Божиите заповеди и 

разглежданите от нас евангелски откъси и навсякъде в нравоучителните християнски 

съчинения.
34

 Направените внушения от евангелските текстове към показалеца „Схима 

за монаси” откриваме в синтезиран вид и в текстовете към чинопоследованието за 

встъпване в монашество. В молитва, запазена в Синайския евхологий (XI в.), за мъж, 

който възнамерява да се замонаши четем: „Господи, Боже наш, Ти, Който узаконяваш 

достойните за Тебе, които са оставили всички житейски неща: и род, и приятели, и Те 

последват, приеми и този твой раб, който се е отрекъл от всички тези неща...”.
35

 

От гореизложеното заключаваме, че Св. Предание и Св. Писание са определящи 

за разкриване на целите, мотивите и средствата за постигането им на православното 

монашество.
36

 Стремежът му може да бъде описан кратко в следното определение: това 

са онези християни, които са избрали да положат всички свои усилия в стремеж да 

бъдат съвършени в своята вяра и дела. В Евангелието от Св. ап. Матей виждаме разказ 

за разговор между Иисус Христос и богат млад мъж, който се оказва, че е опазил 

всички старозаветни заповеди, които водят към живот вечен. Тогава Господ му казва – 

ако иска да бъде съвършен, да раздаде имота си, да вземе кръста си и да Го последва. 

(Мат. 19:16 - 21). Именно след като чува същия цитат от Евангелието младият Св. 

Антоний се оттегля от света. Призванието към съвършенство намира по-нататъшно 

разяснение в Св. Писание – отново в Евангелие от Матея четем: „Бъдете съвършени, 

                                                                                                                               
33 Срв. поученията в сборник Добротолюбие, т. 1 – 5, Москва, 2010. 

34 Шиманский, Г .И. Учение Святых Отцов о страстях и добродетелях, Москва, 2006. За смирението 

авва Доротей например, коментирайки наставленията на мъдър старец, казва: „Старецът иска да ни 

покаже, че нито страхът Божий, нито милостинята, ни вярата, ни въздържанието, ни ни коя да е друга 

добродетел може да бъде извършена без смиреномъдрието.” – Авва Доротей, Църковни слова, с. 33. 

35 Гошев, Ив. Старобългарски чинопоследования за встъпване в монашество (Увод, текст и разяснения). 

Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски”, София, т. VII (XXXIII), 10, 1957 – 1958, с. 

409. 

36 Срв. Климент, йером. Християнското монашество (произход, същност и значение). Духовна култура, 

1930, кн. 42, с. 1 – 16; кн. 43, с. 130 – 143; кн. 44, с. 217 – 230; Иларион, епископ Траянаполски, Пътят 

на монаха, София, 1992; Florovsky, G. The Ascetic Ideal of the New Testament. Reflections on Critique of 

Theology of Reformation – In: Collected Works of George Florovsky, Vol. X, The Byzantine Ascetic and 

Spiritual Fathers, Vaduz: Buchervertriebsanstalt, 1987, pp. 25 – 29; Сидоров, А.И. Древнехристианский 

аскетизм и зарождение монашества(Православное монашество и аскетика в исследованиях и 

памятниках), Москва, 1998, с. 26 и сл. 
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както е съвършен Небесният ваш Отец” (Мат. 5:48). Съвършенство и святост в 

християнството са равнозначни понятия:  „Освещавайте се и бъдете свети, защото Аз 

Съм Господ (свет) Бог ваш” (Лев. 20:7) и „...но по примера на призовалия вас Светия, и 

вие сами бъдете свети във всички постъпки, защото писано е „бъдете свети, защото Аз 

съм свет” (I Петр 1:15 - 16). В Новия Завет могат да се намерят места, където понятието 

„светии” се употребява като синоним на „християни”, както и места, където отразява 

определени Божии люде като например пророците или хора със свещенически сан.
37

 

Сред призваните към съвършенство християни, всекиму според възможностите, 

монасите приемат този призив с всички свои сили и с цялото си дръзновение.
38

  

От направения обзор можем да заключим, че евангелските текстове от 

разглеждания показалец, определени за четене при встъпване в монашество 

синтезирано съдържат целите и надеждите на монашеския живот – пълно отдаяние на 

любов към Бога, живот по Неговите заповеди и надежда за съпребиваване с Бога в 

небесното Царство. Като цели те са заложени в живота на всеки православен 

християнин, според силите му, като монасите ги превръщат в свой единствен 

стремеж.
39

 Забелязва се следната особеност - съвременните подвижници по мотивите и 

средствата на своя подвиг не се отличават от основоположниците на монашеството, 

каквито са например св. Антоний Велики (+356 г.), св. Пахомий Велики (+346/8 г.) или 

св. Василий Велики (+379 г.). Много показателен за единната духовна атмосфера на 

                                         
37 Ризос, Цит. съч., 1993, с. 10 и 33 – 36. За употреби на „святост” в Св. Писание вж. Библейски 

показалец, Пловдив, 1911, 176 – 177. 
38 Мандзаридис, Г. Православен духовен живот, София, 2011, с. 21 – 23, с. 50 – 61; Стаматова, Кл. 

Въведение в православното догматическо богословие, София, 2007, с. 346 – 349. Може да се допълни, че 

постигането а святост или съвършенство се обозначава още с понятието «обожение» или обожествяване 

по Божия благодат, уподобяване на Бога или живот в живота на Самия Бог: „Аз рекох: вие сте богове, 

вие сте всички синове на Всевишния (Пс. 81:6). Обобщение на темата за обожение прави в едно 

изречение през IV  в. св. Атанасий Александрийски като казва: „Синът Божий затова станал син 
човечески, за да станат синовете човечески синове Божий” - цит. по Чиликов, С. Въведение в 

богословието на Отците, Пловдив, 2007, с. 89. Стремежът за обожение намира израз в думите и на св. 

Кирил Философ, който на въпроса що е философия отговаря:  „Познаване на Божиите и човешките неща, 

което учи доколко човек може да се приближи към Бога и как чрез дела да стане образ и подобие на 

Оногова, който го е създал”  - Стара българска литература, т. 4, Житиеписни творби, С., 1986, с. 40. 
39 Не всички християни са способни да извършат монашеския подвиг. Така например в т. нар. Дидахи 

или Учение на Св. апостоли  (нач. на II в.) относно силите на човека се казва: „Прочее, ако можеш да 

носиш цялото иго Господне, ще бъдеш съвършен. Ако не можеш, прави това, което можеш.” - Гошев, 

Ив. Учение на дванадесетте апостоли. Увод , текст и разяснения. ГСУ, Богословски факултет, т. XVIII, 8, 

1940/1941, с. 33. Св. Йоан Лествичник (VII в.) поучава нерадиви християни, които не са монаси и се 

стремят да оправдаят слабостта си с бурите на света да правят всяко добро, което могат и да отбягват от 

всяко зло, което могат - Преподобни Йоан, игумен на Синайската планина. Лествица на божественото 

изкачване, София, 1996, с. 28. 
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монашеството през вековете е сборника на св. Паисий Величковски (+1794 г.) – 

„Добротолюбие”, който обединява в себе си наставленията на Св. църковни писатели за 

духовен живот от IV до XV в.
40

 В това се открива ново основание за по-прецизно 

анализиране на монашеския живот, стъпка към което представлява осмислянето на 

евангелските пасажи към показалеца „Схима за монаси” от славянските ръкописни 

евангелия в периода от XI до XVI в. 

 

                                         
40 http://www.pravoslavieto.com/life/11.17_sv_Paisij_Velichovsky.htm (последно посетен, февруари, 2013); 

Тахиаос, А. Э. Н, Возрождение византийского мистицизма старцем Паисием Величковским (1722–1794) 

– В: сост. Левитский, А. В. Свидетель Истины: памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа, 
Екатеринбург, 2003, с. 435 - 443; Кенанов, Д. Преводаческата школа на св. Паисий Величковски: търсене 

на истинните славянски книги – В: Кенанов, Д. Българистични простори, Пловдив – Велико Търново, 

2007, с. 138 – 153 

 
 

http://www.pravoslavieto.com/life/11.17_sv_Paisij_Velichovsky.htm
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ПЪТЕПИСИТЕ КАТО ИЗВОР ЗА ОСМАНСКАТА ХИГИЕНА  

(XVI – XVIII век) 

 

ЦВЕТАН РАДУЛОВ 

 

През ХVІ–ХVІІІ в. балканските земи на Османската империя са посетени от 

пътешественици от много народности. Сведенията в оставените пътеписи дават 

интересен поглед за нивото на местната хигиена. Проблемът за възприемането на тези 

територии от чужденеца има различни аспекти, на които трябва да бъде обърнато 

внимание. Този поглед не бива да се разглежда само като обективна информация, но и 

като субективна преценка, която също представлява интерес, защото е източник за 

представите на европейците по отношение на Балканите. Пътеписните описания 

показват до някаква степен и как се оформя идеята за превъзходство на 

западнохристиянския свят пред останалите култури. Земите извън Западна Европа 

попадат в зоната на нейното колониално разширение и „разпространение на 

цивилизацията“. Доминиращото влияние на западноевропейския регион оказва влияние 

върху възприятията към останалите части на света. 

Сред пътешествениците, посетили Османската империя, преобладават 

поданиците на Хабсбургската монархия (немци, италианци, фламандци, чехи и др.), 

французите и англичаните. Значим е и броят на италианците особено през ХVІ век, а 

освен това се срещат имената и на холандци, испанци, арменци и др.  

Пътеписите съдържат редица описания, насочени към всекидневния живот в 

Османската империя. Именно поради тази причина даваната информация може да бъде 

полезна в проучването на османската хигиена. Най-важно значението ѝ за 

християнските представи за чистотата в пределите на Високата порта. В голяма част от 

пътеписите темата за хигиената се отразява по различен начин. В някои е засегната 

само косвено, докато в други се обръща значително внимание на различните ѝ аспекти. 

Терминът „пътепис“ понякога е използван в прекалено широк смисъл от 

изследователи и в някои сборници се наблюдава включването на съчинения, които 

определено не са пътеписни, а дипломатически документи и книги за османската 

държава. Различните типове християнска литература си оказват взаимодействие 

помежду си. Такова е отношението между пътеписите и съчиненията за Османската 
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империята. Наименованията, използвани от чуждестранните пътешественици и автори 

включват изрази като journey, travels, voyage, reiseberihte и др.
1
  

Пътуванията могат да бъдат разделени по вида на своята цел и тяхното естество. 

Тя може да бъде търговска, дипломатическа, военна, научна или за удоволствие. Тук 

трябва да се отбележи, че нерядко има смесвания на видовете пътувания – често с 

дипломатически пратеничества вървят и хора с търговски и научни интереси. Занятието 

на пътеписеца определено оказва влияние върху възприятията му и описанията, 

направени от него. Обикновено преценката на авторите е субективна, като тя зависи от 

собствените им възгледи, социалното положение в обществото, личния им вкус и други 

фактори, образуващи една съвкупност. Голяма част от европейците, посетили 

пределите на Османската империя, са в състава на посланически мисии, а сред тях има 

дипломати, военни, духовници, както и хора с други професии. Друга група са 

пътешествениците, водени от научен или друг интерес, като немалка е и групата на 

занимаващите се с търговски дела. 

Повечето пътешественици не дават яснота какви са източниците им на 

информация. Твърде е вероятно част от тях да събират сведения и от местните 

християни. Това е възможно поради близките отношения с дубровнишките и 

арменските търговци, както и с гръцките първенци. Така че има вероятност в писанията 

на различни автори да намира отражение и гледната точка на местните християни. Не 

могат да се пренебрегнат и сведенията, получени от общуването с османските 

служители, отзивчиви да дискутират по въпросите за исляма и хигиената, така и с 

ренегати на служба на султана. Информацията идва главно от разговори и наблюдения, 

осъществени по време на престоя в земите на османската държава. Една част от 

авторите използват и твърденията на свои колеги, които за тях са утвърдени 

авторитети.  

Контактите между пътуващите чужденци и представителите на османската власт 

са характерни за преминаването през османските земи. Християнските пътешественици 

ги възприемат като представителна група, от която може да се съди за поведението н 

мюсюлманската общност. Отношенията между чужденците с придружаващите и/или 

                                         
1 За различните названия, ползвани в заглавията на пътеписните съчинения, пише Михаил Йонов вж. 

Йонов, Михаил. Европа отново открива българите: ХV–XVIII в. Българите и българските земи през 

погледа на чужди пътешественици. София: Народна просвета 1980. 
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посрещащите ги османски чиновници оказват своето влияние на погледа към местния 

бит.  

Много често пътеписните съчинения се разглеждат от западноевропейски 

автори по национален признак. При използването на този метод се набляга на 

взаимоотношенията на съответната страна (от която идва чужденецът) с Османската 

империя.
2
 Индивидуалният подход към пътешествениците също е употребяван, като се 

анализират описанията на един или няколко автори.
3
 Разглеждането по такъв принцип 

също не напуска националните рамки и обикновено се анализират съчинения с близък 

народностен/държавен произход. Сравненията между определен брой пътеписи и 

описания се базират на даваната информация за Османската империя. 

Европейският християнски поглед към Югоизточна Европа предизвиква 

интереса на историците от нашия регион. Изследванията върху пътеписните извори са 

свързани с теми от националната и поселищната (местна) история. Това важи не само 

за родната, но и за останалите балкански исторически школи – сръбската/югославската, 

гръцката, румънската.
4
  

                                         
2 MacLean, Gerald. The Rise of Oriental Travel: English Visitors to the Ottoman Empire, 1580–1720. London, 

2004; MacLean, Gerald. Looking East: English Writing and the Ottoman Empire Before 1800. Hampshire, 

2007; MacLean, Gerald, Nabil Matar Britain and the Islamic World, 1558–1713. Oxford, 2011; Laidlaw, 

Christine. The British in the Levant: Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century. 

London, New York, 2010; Bent, James Theodore. The English in the Levant. English Historical Review, Vol. 5, 

1890, No. 20, pp. 654–664; Hachicho, Mohammad Ali. English Travel Books about the Arab near East in the 

Eighteenth Century. Die Welt des Islams, New Series, Vol. 9, 1964, Issue 1/4, pp. 1–206; Willan, Thomas 

Stuart. Some Aspects of English Trade with the Levant in the Sixteenth Century. English Historical Review, Vol. 

70, 1955, No. 276; Hajek, Alios. Die Bulgaren im Spiegel der Reiseliteratur des 16. bis 19. Jahrunderts – In: 

Bulgarien Jahrbuch der deutschen bulgarischen Gesellschaft. Berlin 1942; Flinkenflögel, Willem Entre 

perruques et turbans. De reis van een Amsterdamse edelman naar de Levant, 1764–1769. Amsterdam, 1987; 

Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. Сост. Вигасин, Алексей, Карпюк, Сергей. Москва, 

1995. 

3 Вж. напр. Ellison, James. George Sandys: travel, colonialism, and tolerance in the 17th century. Cambridge, 

2002; Schmidt, Jan. The Journey of Stephan Schultz, Protestant Missionary from Halle, in the Ottoman Empire 

1752–1756. Oriens, Vol. 39, 2011, No. 1; Flinkenflögel, Willem. Joan Raye, heer van Breukelerwaard, 1737–

1823. Tijdschrift historische kring breukelen. 1988, Vol. 3, No. 2. 

4 За балканската и европейската историография по пътеписната тематика по-подробно вж. Цветкова, 

Бистра. Френски пътеписи за Балканите. София, 1979; Йонов, Михаил. Немски и австрийски пътеписи 

за Балканите. София, 1980. 
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Гръцката историография следва националния принцип при изследването на 

пътеписните извори. В полезрението на авторите, работещи в тази насока, попадат 

ключови места като Света гора и Солун.
5
 Често периодът на изследване е по-обхватен и 

включва в своите рамки ХV, ХIХ и ХХ век.  

Румънският историк Н. Йорга
6
 също посвещава част от своите занимания на 

пътеписите, като интересът му привлечен главно от тези с френски произход. Като цяло 

и в Румъния описанията се разглеждат от гледна точка на националната история и 

обект на изследване са земите отвъд Дунав.
7
 

В Сърбия териториално-националния принцип също доминира по отношение на 

пътеписните съчинения. В края на ХIХ-то и началото на ХХ-то столетие са издадени 

няколко студии, посветени на чуждестранните пътешественици и техните описания. 

Коментарите не се разпростират върху по-обстойно проучване, но все пак се отбелязва 

някакъв интерес към тематиката на християно-османското общуване.
8
 Югославската 

историография също засяга въпросите за чуждите пътеписи и тяхното отношение към 

                                         
5 Φυλοπούλου-Δέσύλλα, Κωνσταντινασ. Ταξιδιώτες της Δύσεως πηγή για την οικονομική ζωή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στους χρόνους του Σουλεϋμάν του Μεγαλοπρεπούς, 1520–1566. Αθήνα, 1984; Γρηγορίου, 

Αλέξανδρος. Θεσσαλονίκη των περιηγητών 1430–1930: επιλογές κειμένων και μαρτιριών. Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών. Μίλητος, 2008; Μαυρίδης, Σάββας, Carla Primavera-Μαυρίδου, Ξένοι περιηγητές στη Θεσσαλονίκη 

και το Άγιον Όρος από το 1556 έως 1892. Άφοι Κυριακίδη, 2005; Αντωνιάδης, Ξενοφών. Η Σκύρος στους 

περιηγητές και γεωγράφους (1400–1900). Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1977; Μποσκοβιτς, Βλάντιμιερ, 

Ξενχώντας το Βυζάντιο : Η εικόνα της Ελλάδας στα σερβικά περιηγητικά κείμενα, 1638–1919. Θεσσαλονίκης: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2009;; Βιγγοπούλου, Ιόλη. Η Ανάδυση και η Ανάδειξη Κέντρων του Ελληνισμού 

στα Ταξίδια των Περιηγητών (15ος – 20ος αιώνας) : ανθολόγιο από τη συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά. 

Αθήνα, 2005; Vingopoulou, Ioli. Routes et logements des voyageurs dans la region de la Thrace (XVIe–XIXe 

siècles). La Revue Historique Institut de Recherches Néohelléniques, Vol. 7, 2010. 

6 Iorga, Nicolae. Les Voyageurs Français dans l'Orient Européen. Paris, 1928. 

7 Beza, Marcu. English Travellers in Romania. English Historical Review, 1917, Vol. 32, No. 126, pp. 277–285. 

8 Новаковић, Стоjан. Буркард и Бертрандон де ла Брокијер, О Балканском полуострву. Годишњица 

Николе Чупића, Бeоград, 1894, кн. 14, с. 1–66; Новаковић, Стоjан. Путничке белешке о Балканског 

полуострову ХVІІ и ХVІІІ в. Годишњица Николе Чупића. Бeоград, 1897, кн.17, с. 73–165; Томић, Јован. 

Опис два путовања преко Балканског полуострова француског посланика де Хеа у 1621 и 1626 г. от 

непознатог писца. Споменик српске краљевске академије. Бeоград, 1900, Т. 37; Томић, Јован. Писма 

Јована Кјаромани с пута преко Балканског полуострва 1689. год. Споменик српске краљевске академије. 

Београд, 1909, Т. 47, с. 95–108. 
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местното население.
9
 След разпадането на Югославия сръбската историография 

продължава да се занимава с информацията, давана от чуждестранните 

пътешественици.
10

 Сръбската историческа школа разглежда предимно описанията, 

оставени за Белград и близките до него селища. Тенденцията продължава да присъства 

и през новото хилядолетие, като показателно за нейната устойчивост е издаването на 

сборника със статии „Београд у делима европских путописаца“.
11

 

В балканските страни понякога се публикуват наново някои от по-интересните 

пътеписни съчинения. Така в средата на миналия век творбата на Б. Курипешич е 

издадена на територията на тогавашна Югославия, а за това повлиява и славянският 

произход на този автор.
12

  

Българската историография е облагодетелствана от факта, че основният поток от 

пътешественици преминава през териториите на страната по т.нар. Диагонален път 

(Белград–Ниш–София–Пловдив–Адрианопол–Константинопол) – маршрут, познат още 

от Античността.  

Интересът към пътеписите започва още в края на XIX в., а с публикуването на 

откъси от тях се ангажират имена като Иван Шишманов, Константин Иречек, Христо 

Кесяков и др. Между двете световни войни също има някои изследвания, свързани с 

пътешествията през османската епоха, като с тематиката най-често се занимава Васил 

Миков. Важно е да се отбележи, че първият по-цялостен труд по този въпрос в 

България е публикуван след края на Втората световна война. Трябва да се спомене и че 

авторът е чужденец, а монографията е на френски език.
13

 През 70-те и 80-те години 

интересът се подновява, което довежда до публикуването на поредица с частични 

преводи на пътеописания. 

                                         
9 През 60-те години с тази тематика се занимава Радован Самарджич, изследващ френските извори от 

периода, а след това също има съчинения, посветени на чуждестранните пътеписци като това на 

Левентал, Зденко. Швајцарац на Кајмакчалану, Београд 1984; Самарђић, Радован. Београд и Србија у 

списима француских савременика XVI–XVII век. Београд: Историски архив Београда, 1961; Самарђић, 

Радован. Неколико француских путописца ХVІІ века о Далмации и Дубровнику. Зборник филозофског 

факултета. Београд, 1963, Т. 7, кн.1.; Levental, Zdenko. Britanski putnici u na im kra e ima : od sredine XV 

do po etka XIX  eka.  ornji Milanovac : De je novine, 1989. 
10 Novaković-Lopušina, Jelica, Srbi i  ugoisto na E ropa u nizozemskim iz orima do 1918. Beograd, 1999. 

11 Костић, Ђорђе. Београд у делима европских путописаца. Београд, 2003. 

12 Kuripesic, Benedikt. Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i rumeliju 1530. godine. Saraevo, 1950. 

13 Leo, Michel. La Bulgarie et son peuple sous la domination ottomane: tels que les ont  us les  oyageurs anglo-

saxons (1586-18 8); décou erte du ne nationalité. Sofia, 1946.  
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Откъси и преразкази на пътеписите се публикуват още от края на ХIХ–началото 

на ХХ век. Те са обект на интерес от страна на учените от Югоизточна Европа и 

България. В повечето случаи се разглеждат кратки части от текстовете и рядко биват 

засегнати по-обстойно конкретни проблеми, като се набляга на българската 

историческа проблематика. Известна част от тези преводи и съобщения за чужди 

пътеписни съчинения не са дело на историци, а от общественици и литературни дейци 

и така се поставя началото на интереса към този вид исторически извори.
14

 

Пътеписните извори в тази начална фаза се разглеждат от позициите на българската 

история и се превеждат откъси, които са важни от такава гледна точка. По принцип 

това е обща черта на разглеждането на този тип извори в балканските страни. Откъси 

от извори и коментари се появяват и в годините преди Втората световна война. В. 

Миков продължава със заниманията с този тип извори и прави публикация по въпроса. 

Той прави важна крачка в изследванията на пътеписите, като систематизира съчинения, 

известни дотогава на българската наука спрямо използвания от тях маршрут. Гълъб 

Гълъбов явно е привлечен от описания в писмата на Мери Монтегю сюжет в софийския 

хамам и работи върху него в своята статия „Софиянки на баня“.
15

   

Изследванията върху пътеписните извори са особено популярни във връзка с 

поселищната история. Съчиненията на чужденците, макар и не толкова често, дават 

сведения, които отсъстват в османските административни книжа.
16

  

                                         
14 Иречек, Константин. Стари пътешествия по България от 15–18 столетие. Периодично списание на 

Българско книжовно дружество (ПСп). София, 1882–1884, Т. 3, Т. 4, Т. 6 и Т. 7; Иречек, Константин. 

Военният път от Белград за Цариград и балканските проходи. Българска историческа библиотека (БИБ). 

София, 1932, год. 4, кн. 4.; Кесяков, Хр. Пътувания през Българско в 1635 г. ПСп. 1886, Т. 19 и Т. 20; 

Кесяков, Христо Стари пътувания през България. ПСп. София, 1887. Т. 19, Т. 20, Т. 21 и Т. 22; 

Шишманов, Иван. Стари пътувания през България в посока на римския военен път от Белград до 

Цариград. Сборник народни умотворения (СбНУ). София, 1891, Т. 4 и Т. 6; Попов, Ламбри. Пътуване от 

Цариград през България в ХVІІІ в. ПСп. София, 1908, Т. 69; Попов, Ламбри. Стари пътешествия по 

Балканския полуостров. – В: Българска сбирка. София, 1914; Иширков, Анастас. Западните краища в 

българските земи. София, 1915; Миков, Васил. Стари пътувания през България. Български турист, 

София, 1923, кн. 4; Стоянов, К. Европейски пътешественици на Балканския полуостров. Македонски 

преглед (МПр), София, 1924, кн. 3. 
15 Миков, Васил. Стари пътешествия през българските земи, преведени на български език. Архив 

поселищни проучвания (АрППр). София, 1938; Гълъбов, Гълъб. Софиянки на баня. Сердика. София, 

1941, Т. 5. 
16 Попов, Сашо. Немски, австрийски и унгарски пътеписи за българите през ХVII век. Известия – 

Институт за военна история на Българската армия (ИИВИ), 1998, Т. 63, с. 111–127; Душков, 

Живодар. Русе в описанията на пътешественици (ХVІ–70-те години на ХІХ в.). Известия на Съюза на 

учените – Русе. Серия обществени науки, N 2, 1998; Душков, Живодар. Крепостите по българските земи 

в оценката на чуждестранни пътеписи (ХV–ХІХв.). Научни трудове на Национален военен университет 
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Не бива да се пропускат и публикуваните извори, които са в по-голяма цялост, 

поне що се отнася до териториите на Югоизточна Европа. Тук трябва да се споменат 

пътеписните дневници на Ханс Дерншвам
17

 и Стефан Герлах
18
, както и записките на 

английските пътешественички Мери Монтегю и Елизабет Крейвън
19
. Въпреки че не са 

преведени цялостните текстове на двете пътешественички, подборът позволява да се 

покаже една пълнокръвна картина на представите за османското общество. 

Също така не може да бъде пропусната и поредицата „Чужди пътеписи за 

Балканите“, излязла в края на 70-те и през 80-те години. Така в няколко тома са 

публикувани пътеписни описания на европейски (християнски) автори – френски, 

немски, английски, унгарски.
20

 Разбира се, като основен недостатък трябва да бъде 

посочен, че са предадени предимно откъси, които са обвързани с българските 

територии в Югоизточна Европа (най-вече е отразен маршрута Белград-Цариград, като 

в повечето случаи наблюденията за османската столица са пропуснати). Въпреки това 

                                                                                                                               
"Васил Левски". 1998, Т. 60; Душков, Живодар. Интересът на чуждестранните пътешественици към 

историко-културното наследство по българските земи (ХV–ХІХ в.). Научни трудове на Русенски 

университет Ангел Кънчев, 2002, Т. 39; Комсалова, Румяна. Пловдив и Солун в западноевропейските 

пътеписи през XV–XVI век. Научни трудове на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". 2000, Т. 

38, 1; Митрева, Невена. Хроники и пътеписи за Самоков XIV-XIX век. Документален сборник. София 

2003, Ч. 1; Тарашоева, Валерия. Сведения за Враца в чуждестранните пътеписи за българските земи 

през ХV–ХIХ век. Известия на музеите в Северозападна България, 2004; Соленкова, Любомила. 

Образът на Кюстендил в дневници и пътеписи. Известия на Исторически музей – Кюстендил. 2005, Т. 

10 (за 2004). Анастасова, Ана. София ХV–ХХ век : Спомени, впечатления, чужди пътеписи. София, 

2009; Цонев, Момчил, Даниела Цонева. Габрово и габровци в старата книжнина. Габрово, 2010, Т. 1. 

Пътеписи (1662–1878 г.). 

17 Дерншвам, Ханс. Дневник за пътуването му до Цариград през 1553–1555 г. Превод от ранно-горно-

немски М. Киселинчева. София, 1970. 
18 Герлах, Стефан. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград. Подбор, превод и 

коментар М. Киселинчева. София, 1976. 

19 Монтегю, Мери, Елизабет Крейвън, Балканите през погледа на две английски пътешественички от 

ХVІІІ в. Писма на Мери Монтегю и Елизабет Крейвън. София, 1977. 

20 Тодорова, Мария, ред. Английски пътеписи за Балканите ХVІ–първата четвърт на ХІХ в. София, 

1987.; Цветкова, Бистра, ред. Френски пътеписи за Балканите ХV–ХVІІІ в. София, 1981.; Йонов, 

Михаил, ред. Немски и австрийски пътеписи за Балканите ХV–ХVІ в. София, 1979; Йонов, Михаил, ред. 

Немски и австрийски пътеписи за Балканите ХVІІ–ХVІІІ в. София, 1986; Миятев, Петър. Маджарски 

пътеписи за Балканите ХІV–ХІХ в. София, 1976; Орманджиян, Агоп. Арменски пътеписи за Балканите 

ХVІІ-ХІХ в. София, 1984. Извън поредицата, но близко до нейния характер е изданието с руски пътеписи 

– Кожухарова, Маргарита. Руски пътеписи за българските земи ХVII–ХIХ в. София, 1986.  
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полезността на поредицата не може да се отрече, тъй като полага основите на по-

подробно изучаване на този тип извори. Екипът, работещ върху нея, включващ имена 

като Михаил Йонов, Бистра Цветкова, Мария Тодорова и други, прави нова крачка 

напред и преминава на следващото ниво в разработването на пътеписните творби. Така 

пътеписите биват систематизирани и анализирани като източник на информация. Те 

обаче го правят  за целите на националната история и този акцент личи в цялостния дух 

на поредицата. Отделно от нея, в различни статии се публикуват подобни съчинения, 

като пример за това е холандски пътепис, разглеждан от Д. Косев.
21

 Той също не е 

проучен основно, като в него се съдържат интересни сведения за сферата на хигиената. 

Статията на Г. Първев разработва също не така добре проучен полски източник.
22

 

Михаил Йонов в своето изследване „Европа отново открива българите“
23

 отделя 

внимание на аспектите на всекидневието, които могат да се открият в чуждите извори и 

косвено засяга темата за хигиената. Изследването е полезно и с това, че авторът е 

запознат с голям масив пътеписна литература предвид насоките на неговите дирения. В 

своята студия „Европейските пътеписи – извор за историята на българските земи през 

ХVІІ в.“
24

 Йонов прави преглед на историографията и на изворовата база, свързани с 

пътеписите и коментира характеристиките на тези съчинения, като разяснява видовете 

данни, съдържани в тях и прави опит за типологизация на авторите-пътешественици. 

Описани са недостатъците на изследваните извори, така както са видени от българския 

историк и се обръща внимание на повърхностните сведения и субективността на 

разказвачите. Той разглежда редица теми, използвайки някои християнски пътеписи, 

като се спира на погледа върху природата на България, икономическия живот в 

българските земи, бита и характера на българите според разгледаните сведения. 

Специално внимание се обръща на положението на българския народ и на сведенията 

за съпротивителните движения. Михаил Йонов посочва описанията на чуждите 

                                         
21 Косев, Димитър. Холандски пътеписи  за България през ХVІІІ в. Известия на държавните архиви 

(ИДА). София, 1977, Т. 33. Трябва да се отбележи, че в своята статия Димитър Косев отбелязва наличието 

на три новооткрити за това време пътеписни съчинения от холандските земи, но е публикуван само 

дневникът от първото посолство на Дедем де Гелдер.  
22 Първев, Георги. Един полски пътепис за българските земи от 1667 г. Известия на Българското 

историческо дружество (ИБИД). София, 1978, Т. 28. 

23 Йонов, Михаил. Европа отново открива българите. Българите и българските земи през погледа на 

чужди пътешественици ХV-ХVІІІ в. София, 1980. 

24 Йонов, Михаил. Европейските пътеписи – извор за историята на българските земи през ХVІІ в. 

София, 1969.  
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писатели като важни от гледна точка на изясняването на обществения и домашния бит. 

За него субективизмът и това, че не са „обективни и безпристрастни наблюдатели“ е 

един от главните недостатъци на пътеписните извори. Той споменава за слабата 

разработеност на този тип извори, но дадените насоки на българската историческа 

наука не излизат от националния план, поне що се отнася до разгледаните аспекти. 

В някои свои статии същият автор разработва тематично представите на 

пътеписците за положението в османските земи.
25

 Той коментира обстойно пътеписа на 

Мартин Грюневег, който е един от чужденците с интерес към изследваната тук 

тематика. Същото важи и за статията, посветена на хабсбургския пътешественик и 

военен капитан Шад.
26

 По време на своята работа върху френските пътеписи Б. 

Цветкова също изследва отделни пътувания в няколко статии.
27

 В тях тя анализира 

същността на пътешествието, за което говори определения извор и отбелязва 

характеристиките му. Също така засяга и въпросите, които интересуват французите по 

време на техния престой в Османската империя. Макар да не конкретизира хигиената, 

Мария Тодорова опитва да свърже представите за балканския район с описанията на 

чуждите пътешественици. Нейните съждения също са резултат от работата през 70-те и 

80-те години върху пътеписите. Трябва да се отбележат и изследванията на чешката 

етнографка Х. Хинкова по този въпрос, които тя прави през 70-те години и са 

публикувани в България.
28

 В тези трудове са разгледани пътуванията на различни 

пътешественици и техните наблюдения върху българския бит през XV–XVI век.  

                                         
25 Йонов, Михаил. Чуждите пътеписи като извор за историята на българските земи (ХV-ХVІІІ в.) В: Сб. 

Помощни исторически дисциплини. София, 1979, Т. 1; Йонов, Михаил. Българската народност в 

описанията на чуждестраните пътешественици – В: Сб. Българската нация през Възраждането. София, 

1980. 
26 Йонов, Михаил. Пътеписът на Мартин Грюневег като исторически извор за българските земи (1582 

г.). София, 1977; Йонов, Михаил. Два фламандски пътеписа за българските земи от втората половина 

на ХVІ в. София, 1978; Йонов, Михаил. Путевые  записки Ж. П. Форезьена как источник для истории 

болгарских земель (1582г.). София, 1969; Йонов, Михаил. Описание на българските и някои съседни земи 

от капитан Шад – 1740– 1741 г. ИДА, София, 1979, Т. 37.; Йонов, Михаил. Описание на земите от 

Белград до Цариград от Кемпелен (1740 г.). ИДА. София, 1981, Т. 41. 
27 Цветкова, Бистра. Един френски пътепис от ХVІ в. за българските земи (Пиер Лескалопие – 1574 г.). 

ИБИД. София, 1968, Т. 26; Цветкова, Бистра. Френски архивен източник за Османската империя през 

ХVІІв. ИДА. София, 1976, Т. 32. 
28 Hynkova, Hana. Europäische Reiseberichte aus dem 15. und 16. Jahrhundert als Quellen für die historische 

Geographie Bulgariens. Sofia, 1973; Хинкова, Хана. Пътеписни извори от ХV и ХVІ в. за бита и културата 

на българския народ. СбНУ. София, 1976 Т. 4. 
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Монографията на Ан. Иширков „София през XVII век“ също засяга някои 

аспекти на изследваната тема.
29

 За състоянието на града през това столетие са 

използвани и сведенията на чуждестранните пътеписци. Отбелязани са и теми от 

сферата на хигиената, въпреки че не е специално акцентирано върху този въпрос. Това 

може да се приеме за по-значителен труд, свързан с проучваната тематика от този 

период на българската наука. Темата за хигиената е засегната и в книгата на Р. 

Гаврилова, която се занимава със ситуацията в българския възрожденски град.
30

 Не 

може да се пропусне и изследването „Румелийски делници и празници“ под редакцията 

на В. Мутафчиева.
31

 Косвено темата е засегната и в изследването на И. Любенова, което 

се занимава с чешмите през Възраждането.
32

 Разбира се, акцентите са поставени върху 

по-различни теми като архитектурата. Също така може да се отбележи и статията на П. 

Митев, посветена на обичаите около трапезата в Османската империя, в която има и 

някои моменти от хигиенно естество.
33

 Засягането на церемониала не е толкова добре 

разработена тематика в българската историография. Темата е засегната частично от 

някои публикации на младия историк Стефан Пейчев, който работи въз основа на 

пътеписни материали от периода.
34

 Към трудовете, разглеждащи пътеписните описания 

трябва да се причисли и излязлата в средата миналия век на Г. Клисаров 

„Доосвобожденски пътеписи“.
35

 За съжаление въпреки внушителното заглавие, 

представителността не е на високо ниво. Включените пътеписи са твърде малко, за да 

може това заглавие да отговаря на името си. 

В началото на новото столетие също излизат трудове, посветени на 

християнския поглед към Османската империя, като трябва да се споменат 

изследванията на Надежда Сярова върху писанията на султанския паж Джовани 

Антонио Менавино.
36

 Съчинението на авторката в най-голяма степен представлява 

                                         
29 Иширков, Анастас. София през XVII век. София, 1912. 

30 Гаврилова, Райна. Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град. София, 

1998. 

31 Мутафчиева, Вера, ред. Румелийски делници и празници от ХVІ век. София, 1978. 

32 Любенова, Ива. Чешмите в България от Възраждането. София, 1961.  
33 Митев, Пламен. Султанските приеми и маниери за хранене в османския двор през XVIII век. Минало. 

1994, Т. 3. 
34 Пейчев, Стефан. Обществената атмосфера в града в българските земи през погледа на 

западноевропейски и османски пътешественици от XVI и XVII век. Епохи. 2003, Т. 1–2. 
35 Клисаров, Георги. Доосвобожденски пътеписи. София, 1969. 

36 Сярова, Надежда. Един италианец в двора на султана. Джовани Антонио Менавино и неговите „Пет 

книги за нравите, обичаите и живота на турците”. София, 2004; Сярова, Надежда. Джовани Антонио 
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изследване, посветено на християнския поглед върху османското всекидневие. То обаче 

разглежда един-единствен автор и то в началото на периода XVI–XVIII век. 

Същевременно анализът на даденото съчинение и цялостния му превод на български е 

нова стъпка в проучването на подобен тип извори – излизането извън рамките на 

националната история. 

Известна част от изследванията върху пътеписната литература са насочени към 

политическата история, както и към различни етнографски аспекти. Търси се предимно 

мястото на българите в този тип чуждестранни извори и те са използвани като 

доказателствен материал за тежкото положение на българския народ под османското 

иго. На по-заден план остава образът на османското население, въпреки многобройните 

сведения, оставени от чуждестранните пътеписци по този въпрос.  

През 90-те години на миналия век интересът към чуждите пътеписи от страна на 

македонската историография довежда до издаването на две поредици под редакцията 

на Александар Матковски. И в двете изворите се публикуват частично и непълно, по 

подобие на споменатата по-горе българска поредица.В едната от тях – „Македониjа во 

делата на странските патописци“
37

 – въпросът е разработен на географски (и 

„национален“) принцип, като се разглеждат как са представяни „македонските земи“. 

Другата – „Балканот во делата на странските патописци“
38

 – е с тематична насоченост. 

В нея са публикувани доста откъси, свързани с дворцовата хигиена и нейното 

отражение в християнските автори. Съставителят не се ангажира да анализира 

основните аспекти на представените извори и ги оставя да говорят сами за себе си. 

Проблем и при двете македонски поредици е твърде широкото използване на 

понятието „пътепис”. Под този знаменател са включени както класически пътеписи, 

така и откъси от съчинения, посветени на историята на Османската империя или на 

други теми, а също и отделни писма и сведения
39
, които в никакъв случай не могат да 

се причислят към пътеписите. 

                                                                                                                               
Менавино и неговите “Пет книги за нравите, обичаите и живота на турците”. Османският начин на живот 

през погледа на един италианец  в края на ХV–началото на ХVІ в. Минало. София, 2003, Т. 3–4. 
37 Матковски, Александар. Македони а во делата на странските патописци, 13 1–1    г. Скопие, 

1991; Матковски, Александар. Македони а во делата на странските патописци, 1   –1850 г. Скопие, 

1991. 
38 Матковски, Александар. Балканот во делата на странските патописци во времето на турското 

владеене, 1402–165  г. Скопие, 1992; Матковски, Александар. Балканот во делата на странските 

патописци во времето на турското владеене, 1664–1 99 г. Скопие, 1992. 
39 Вж. напр. цитираните откъси от Торнтън и Чезаре Вечелио в Матковски, Ал. Македониjа во делата..., 

с. 235, 253.  
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Пътеписите и техните автори имат различна съдба по отношение тяхната 

известност. Не всички съчинения са предвиждани за непосредствено издаване, като 

някои по-скоро са за употреба в един тесен кръг. Така всеки извор, в зависимост от 

неговата известност, има различна тежест в създаването на представа за османските 

земи. Някои пътеписни дневници са открити по-късно и са сравнително неизвестни, 

като се изключи тесен кръг от учени. Други произведения са станали толкова 

популярни, като издигат и името на своя създател. Пример за това са „Писма от 

Ориента“, направили изключително известна Мери Уъртли Монтегю сред английската 

общественост. Интересът към описанията на лейди Монтегю е породен, защото тя е 

първата пътешественичка, оставила сведения за пребиваването си в османската 

държава. Поради тази причина съчинението е обект на редица изследвания, 

разглеждащи мястото на жената в ориенталските земи.
40

  

В християнските пътеписи може да се намерят описания на всекидневния живот 

в Османската империя през периода XVI-XVIII век и ролята на хигиената в него. Това 

показва, че изследователският интерес към пътеписната литература е оправдан, тъй 

като дава нов поглед върху християнско-османските взаимоотношения.  

Християнският поглед съдържа особеност, свързана с пътуванията през 

османските територии. Преминалите през стандартния маршрут възприемат видяното 

от тях като валидно за останалите части на балканските земи, подвластни на султана. 

Те не поставят под въпрос и не проявяват съмнение към тази си позиция. За 

чужденците-християни описаните нрави навсякъде са еднакви, „турските“ градове и 

страноприемници притежават отбелязаните от тях характерни черти. Маршрутът на 

                                         
40 Wharncliffe, James, ed. The Letters and Works of Lady Mary Wortley Montagu. London, 1887; Halsband, 

Robert., The Life of Lady Mary Wortley Montagu, Oxford 1956; Aravamudan, Srinivas. Lady Mary Wortley 

Montagu in the Hammam: Masquerade, Womanliness, and Levantinization. English Literary History. 1995, Vol. 

62, No. 1, pp. 69–104. Като цяло събраните в книга писма на британската благородничка предизвикват 

доста голям интерес у научната общност и за това свидетелстват редица статии, публикувани главно в 

английски научни списания: Halsband, Robert. Lady Mary Wortley Montagu as Letter-Writer. PMLA. 1965, 

Vol. 80, No 3, pp. 155–163; Fernea, Elizabeth. An Early Ethnographer of Middle Eastern Women: Lady Mary 

Wortley Montagu (1689–1762). JNES. 1981, Vol. 40, No. 4, Arabic and Islamic Studies in Honor of Nabia 

Abbott: Part Two, pp. 329–338; Heffernan, Teresa. Feminism against the East/West Divide: Lady Mary's 
"Turkish Embassy Letters". ECS, 2000, Vol. 33, No. 2 Colonial Encounters, pp. 201–215; Kietzman, Mary Jo. 

Montagu's Turkish Embassy Letters and Cultural Dislocation. Studies in English Literature 1500–1900. 1998, 

Vol. 38, No. 3 Restoration and Eighteenth Century, pp. 537–551. В Югоизточна Европа също проявяват 

интерес към английската пътешественичка и нейните описания вж. Craioveanu, Otilia. Condiţia femeii în 

Islam în viziunea lui Lady Mary Wortley Montagu. Re istă a Societăţii de Studii Istorice Erasmus. Bucureşti, 

2002, No. 13. 
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пътуването се превръща във фактор, който влияе върху християнския поглед.
41

 На 

практика той слага ограничителните рамки в погледа на пътешестващите в Османската 

империя. Затова отклоненията от „нормата“ (т.е. най-използваните пътища от 

чужденци) водят много често до по-разнообразни сведения. Също така, трябва да се 

отчете, че авторите, използващи сухопътни маршрути, дават повече информация за 

хигиенната тематика в сравнение с пътувалите по море.
42

 

При разглеждане на пътеписните извори става ясно, че не може да става дума за 

някаква единна изначална стереотипия към ислямското общество, особено в сферата на 

чистотата. Различни моменти от християно-османското общуване имат своето значение 

за описанията, но погледите към хигиената са свързани и с добитите преки 

впечатления. Така е твърде пресилено да се говори за някакъв отрицателен стереотип, 

който да оказва засилено влияние върху описанията на хигиената в Османските земи. 

Негативните мнения не са непременно продукт от лични и общностни предразсъдъци, а 

понякога се пораждат и от конкретни случаи.  

В тази връзка трябва да се коментира и друг проблем – в каква степен се 

различават представите в двата основни типа извора – пътеписите и съчиненията. 

Докато пътеписите се спират на по-преките впечатления от видяното, в съчиненията 

представата за хигиената в Османската империя е по-цялостна и монолитна. Тук 

описанията обаче са твърде сходни и изобилстват от повтарящи се елементи и се 

открива наличието на междутекстовост.
43

 В историко-политическите съчинения за 

османската държава темата за хигиената обикновено намира своето място в главите, 

които разглеждат обичаите на мюсюлманите и тяхната религия. Така този въпрос 

получава една сравнително стабилно и ясно установена позиция, поне що се отнася до 

този тип извори. Най-голямо внимание е отделено на ритуалната чистота, свързвана с 

                                         
41 Подробно за основните използвани пътища говори В. Миков вж. Миков, Васил. Стари пътешествия..., 

с. 59; Миков, Васил. Стари пътувания..., с. 67. Монографията на Х. Хинкова също е посветена на темата 

за маршрутите вж. Hynkova, Hana. Op. cit. 

42 Randolph, Bernard. The Present State of the Islands in the Archipelago. London, 1687; Randolph, Bernard. 

Present State of the Morea. London, 1689. 

43 Междутекстовост (интертекстуалност) може да се открие в ранните френски съчинения, като най-

видими са при сравнение на текстовете на Гийом Постел и Никола дьо Николе, както отбелязва И. 

Маккейб вж. McCabe, Ina Baghdiantz. Orientalism in early modern France: Eurasian trade, exoticism and the 

ancien regime. Oxford; New York, 2008. Разбира се, и в пътеписи от други страни могат да бъдат общи 

наративи, включително по въпросите за хигиената.  
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мюсюлманската религия и на публичните къпални. Авторите на пътеписи рядко правят 

обобщения, сведенията им често са частични и повлияни от конкретни случки. В 

техните разкази може да се открие погледът към обществената хигиена на Балканите.  

Може да се открие съществуващо влияние между тези два типа извори – 

трудовете за османската държава използват сведения от пътеписните описания и 

мемоарите в текстовете си, като често пропускат да отбележат източниците си. Част от 

пътешествениците вероятно са чели съчинения, посветени на мюсюлманската държава, 

макар и само някои (например Мери Монтегю) изрично да съобщават това в 

описанията си.  

Интересът към Леванта – зоната на Източното Средиземноморие, бележи 

значителна част от творбите. Левант и Ориент са понятия, свързвани с поставянето на 

граница за пространство, различно от европейско-християнския свят. Терминът Левант 

е по-често употребяван в пътеписните описания, което най-лесно се вижда чрез 

заглавията им. През целия разглеждан период могат да се открият ключови съчинения 

като тези на Люка, Блаунт и Монтегю, използващи споменатото наименование.
44

 Така 

става ясен отговорът на въпроса къде пътуват и се оказва, че земите, посетени от тях, се 

отличават от региона на Западна Европа.  

Влияе ли погледът към хигиената в османските земи върху създадения образ на 

„турчина“? Нравите по отношение на чистотата обикновено са представяни така, че 

показват зависимостта на османеца от „мохамеданската вяра“ и доминиращото ѝ 

присъствие във всекидневния аспект. Друг момент е представянето на врага като 

нечист и той е характерен главно за християните от Средна и Източна Европа, т.е. 

сухопътната конфликтна зона между двете религии. 

От разглеждания поглед не се разбира дали християните смятат положението на 

хигиената в „техния свят“ за еднакво или правят разграничения между нивото на 

чистотата в отделните страни. Видно е възприемането на „турските“ обичаи като чужди 

и неприсъщи на християнските, което се прави в съчиненията. В проучваните извори 

обикновено липсват коментари за християнската хигиена в Западна и Средна Европа, 

когато авторите описват османските земи. Така се стига до противопоставянето на 

„християнско“ и „турско“ в сферата на личната и обществената чистота.   

                                         
44 Lucas, Paul. Voyage du Sieur paul Lucas, fait par ordre du Roi dans la Grèce, l'Asie Mineure, la Macédoine 

et l'Afrique. Paris, 1712; Blount, Henry. Voyage into the Levant. London, 1634, Montagu, Mery. Letters from 

Levant. London, 1838. 
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За християнския поглед основните компоненти на османската телесна хигиена 

са ритуалното предмолитвено измиване, къпането в баните, както и миенето преди и 

след различни ситуации от всекидневния живот. Тази структура остава непроменена 

през целия период (XVI–XVIII в.), като се наблюдават нюанси в отношението към 

отделните ѝ съставни елементи.  

Основните влияния върху персоналната чистота, отбелязани от християнските 

автори, са мюсюлманската религия, природно-климатичните условия и силата на 

навика и традициите. Ислямът е този, който задава основните постулати, когато става 

дума за душата и тялото на правоверния мюсюлманин. Природните условия повлияват 

в различни насоки и има автори, които подчертават значението на климата за местните 

хигиенни навици, включително и нуждата от по-често къпане. Изобилието на води, 

налично на териториите на Балканския полуостров, също слага своя знак – 

християнските пътешественици рядко споменават възможността за очистване с пясък, 

заложена в Корана. През XVIII в. все по-често се появява твърдението, че силата на 

навика има водеща роля в телесната хигиена. Такова обяснение присъства в описанията 

на английски и френски автори, които обръщат внимание на хигиенните въпроси. За 

християнските автори съществува още един фактор, който оказва влияние върху 

хигиенните обичаи на османците. Това е историята, т.е. традициите в региона, 

наследени от Древността – Гърция, Изтока и Рим. Тук става дума за ползването на 

бани, сравнително добре отразено в изследваните извори. При описанията на различни 

навици в сферата на чистотата се правят аналогии с подобни на тях, съществували в 

Античността. Механичното прехвърляне през времето е налице, но за европейците не 

са настъпили съществени изменения и приемствеността през епохите е по-значима от 

промените. 

Така изградената трикомпонентна система (мюсюлманска религия и обичаи, 

природни условия и регионални традиции) не е структурирана хронологично, но от 

пътеписните съчинения лесно може да се разбере как се е развивала османската 

хигиена според християнските представи. Основата е поставена от ислямските канони, 

които регулират всекидневието на Мохамедовите последователи. Следващото 

напластяване е свързано с възприемането на античните традиции (римски, гръцки, 

византийски и др.) в областта на чистотата, свързано с възприемането на обществените 

бани от мюсюлманите в Близкия Изток. И последно, след овладяването на Балканския 

полуостров от османците, те успешно оползотворяват водното богатство на 
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завладените земи за нуждите на своята хигиена. Християнският поглед представя 

„турските“ хигиенни навици като повлияни от традициите и разчитащи предимно на 

наличните ресурси, т.е. в сферата на чистотата османците са статични и не предприемат 

опити за нововъведения.  

В доста случаи описанията на чисто хигиенните аспекти са изместени от 

представянето на баните като място за социален контакт. Християнските 

пътешественици не пренебрегват значението на къпалнята за поддържането на 

чистотата, но самите те признават, че им е по-интересно да проследят общуването 

между хората в хамамите. Това е важна особеност на погледа им, която трябва да бъде 

отбелязана. Подобна ориентация на авторите показва насоките на възприятията им. 

Въпреки това отношението на публичните къпални към хигиената не се поставя под 

въпрос. Може да бъде направено сравнение с ритуалното измиване, за чието 

практикуване са изразявани съмнения от пътешествениците. Оттук се вижда, че банята 

като свързана и с европейската култура е по-лесно приемана от мюсюлманските обичаи 

на молитвено миене. 

От този тип извори може да се прецени до каква степен темата за хигиената 

присъства в описанията на чуждестранните християнски пътеписци и доколко тя е 

значима за тях. По своята специфика тя е част от разглеждането на сферата на бита и 

обичаите, която е доста обширна и по принцип присъства в повече съчинения на 

пътешественици. Така действително на хигиенните въпроси е отделено достатъчно 

място, за да могат да се направят проучвания от исторически характер. Разбира се, на 

тази област не е отдавано първостепенно значение, но тя има силни позиции в повечето 

пътеписни творби, посветени на Османската империя. Не бива да се забравя и връзката, 

съществуваща между чистотата и религиозните въпроси, на които се отделя 

предостатъчно място в много от пътеписните произведения. 
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МЕЖДУ МАРС И МЕРКУРИЙ – ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

АСПЕКТИ НА АНГЛО-ХОЛАНДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДАТА НА ХVІІ В. 

  

АЛБЕНА МИЛАНОВА 

 

В средата на ХVІІ в. острата англо-холандска икономическа конкуренция 

прераства в открит военен конфликт. Традиционно повечето историци определят 

Първата и Втората англо-холандска война (1652–1654 г. и 1665–1667 г.) като пряк 

резултат от Навигационните актове от 1651 г. и 1660 г., които  винаги са били 

разглеждани като стожер на британската меркантилистка политика
1
. Третата война 

(1672 – 1674 г.) не се вписва напълно в тази рамка и затова понякога тя остава напълно 

пренебрегвана в изследванията, посветени  на въпроса за англо-холандската 

икономическа надпревара. 

 В едно по-ново изследване британският историк Джеймс Джоунс поставя под 

съмнение идеята, че английските търговски кръгове оказват силно влияние върху 

решението на управляващите да предприемат военни действия срещу холандците
2
. И 

други историци, изследващи английската политическата история, достигат до подобни 

заключения
3
. Една напълно различна интерпретация е предложена от Стивън Пинкъс, 

според когото политическата и религиозната идеологии са главните фактори 

определящи насоката на английската външна политика и на англо-холандските 

отношения
4
. 

 Въпреки тези опити да се пренебрегне значението на англо-холандската 

търговска надпревара като фактор за избухването на войните, историци като Джонатан 

                                         
1  Вж. Wilson, Charles. Profit and Power: A study of England and the Dutch Wars. London: Longman, 1957; 

Davis, Ralph. English Merchant Shipping and Anglo-Dutch Rivalry in the Seventeenth Century. London: 

H.M.S.O. [for the] National Maritime Museum, 1975, pp. 28–31. 

2 Jones, James. The Anglo-Dutch Wars of the Seventeenth Century. Modern Wars in Perspective Series. London, 

1996. 

3 Вж. Hutton, Ronald. The Restoration: A Political and Religious History of England and Wales, 1658–1667. 

NewYork, 1985; Seaward, Paul. The Cavalier Parliament and the Reconstruction of the Old Regime, 1661–

1667. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 120–121. 

4 Pincus, Steven. Protestantism and Patriotism: Ideologies and the Making of English Foreign Policy, 1650–

1668. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 14, 87–100. 
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Израел и Дейвид Ормрод отново поставят на преден план меркантилисткия аргумент
5
. 

Други скорошни изследвания се фокусират върху въпроса кога и защо търговското 

съперничество започва да влияе на процеса на вземането на политически решения, 

довели в крайна сметка до избухването на военните конфликти
6
. 

Така, през последните десетилетия в историографията по въпроса за трите англо-

холандски войни от ХVІІ в. се сблъскват няколко гледни точки. Икономическите 

историци се фокусират върху англо-холандската търговска конкуренция, но до голяма 

степен пренебрегват политическите и дипломатическите отношения. Изследователите 

на политическата история, от своя страна, се опитват да сведат до минимум значението 

на противоречията, породени от преследването на агресивна меркантилистка политика.  

Някои анализатори се опитват да обвържат политическата култура, процесите на 

държавно формиране и икономиката
7
. В настоящата статия ще се опитам да приложа 

именно този интегриран подход при анализа на англо-холандските икономически, 

политически и дипломатически отношения. Целта ми ще бъде да покажа, че от 50-те 

години на ХVІІ в. до мирния договор от Бреда (1667 г.) именно икономическото 

съперничество доминира отношенията между Англия и Обединените провинции. 

Прекратяването на конфликта с Испания
8
 в най-голяма степен предопределя 

условията, при които холандското надмощие в световната търговия достига своя 

зенит
9
. Възстановяването на достъпа до иберийските пазари води до редица промени, 

благоприятстващи холандската икономическа активност. Това преструктуриране на 

европейската търговия е главна причина за рязкото влошаване на английския 

икономически живот в края на 40-те години на ХVІІ в.
10
. Холандците успяват да 

                                         
5 Вж. Israel, J. I. England’s Mercantilist Response to Dutch World Trade Primacy, 1647–1674. – In: 
Groenveld, S. and M. Wintle, eds. State and Trade: Government and the Economy in Britain and the 

Netherlands since the Middle Ages. Zutphen, 1992, pp. 50–61; Ormrod, David. The Rise of Commercial 

Empires. England and the Netherlands in the Age of Mercantilism, 1650–1700. Cambridge, 2003. 
6 Вж. Rodger, N. A. M. The Command of the Ocean. A Naval History of Britain, 1649–1815. New York: W. W. 

Norton, 2004, pp. 65–67; Rommelse, Gijs. The Second Anglo-Dutch War (1665-1667): International Raison 

d’État, Mercantilism and Maritime Strife. Hilversum: Uitgeverif Verloren, 2006 

7 Вж. Scott, Jonathan. “Good night Amsterdam”: Sir George Downing and Anglo-Dutch Statebuilding. – In: 

English Historical Review. LXVIII. Oxford, 2003, pp. 335–356. 
8 Договорът от Мюнстер (15 май 1648 г.) най-сетне слага край на Осемдесетгодишната война между 

холандци и испанци. 

9
 Според Джонатан Израел именно към края на 40-те години на ХVІІ в. започва нова фаза на англо-

холандската икономическа конфронтация, довела до избухване на войните. 

10 Основната причина за доминиращата роля на Англия в търговията с Южна Европа в периода 1630-

1647 г. е наложеното испанско ембарго върху холандските кораби и стоки. 
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изтласкат англичаните от водещите позиции на редица пазари – Испания, Италия, 

Леванта, Балтика. Именно на този фон се появяват едни от най-влиятелните трактати, 

плод на меркантилистката мисъл, които виждат спасението на Англия единствено в 

прилагането на широка гама протекционистки мерки 
11

. 

Въпреки противоречията, в периода 1649–1651 г. английските управляващи все 

още считат холандската република за „естествен приятел“
12

. Няколко пъти английският 

парламент предлага договарянето на „близък съюз” с Обединените провинции. 

Генералните щати обаче не са готови да приемат нищо повече от договор „гарантиращ 

общите интереси“, опасявайки се, че един съюз сериозно ще застраши техните 

търговски позиции. 

Холандската икономическа експанзия, разклатила основите на английския 

икономически просперитет, поражда остро недоволство сред така наречените "нови 

лондонски търговци"
13
, които от 1648 г. започват да оказват все по-осезаемо влияние 

върху политическия дневен ред. Тези търговци имат родови връзки помежду си и 

споделят обща социална, религиозна и идеологическа среда
14
. Чрез различни 

механизми те упражняват влияние върху „опашката” на Парламента
15

 и успяват да 

превърнат отвъдморската търговия във важен въпрос, подлежащ на политическа 

дискусия. Някои от тези търговци са членове на Парламента, а други заемат постове в 

институции като Адмиралтейството и създадения през 1650 г. Съвет по търговията
16

. 

През октомври 1651 г. Парламентът приема Навигационния акт именно под 

натиска на тези лондонски търговски кръгове. По силата на този закон чуждестранни 

стоки могат да се внасят на Острова само на борда на английски кораби или на такива 

под флага на държавата–доставчик. Предвижда се нарушителите да бъдат наказвани с 

                                         
11 Едни от най-популярните заглавия са: Worsley, Benjamin. The advocate. London, 1652; Violet, Thomas. 

The advancement of merchandize. London, 1651; Robinson, Henry. England's Safety in Trades Encrease. 

London: pr. by E. P. f. N. Bourne, 1641; Child, Josiah. A new discourse of trade. London, 1668. 

12 Jones, James. Ibidem, p. 82. 

13 Вж. Brenner, Robert. The Civil War Politics of London’s Merchant Community. – In: Past and Present. 

No.58. Oxford: Oxford University Press, 1973, pp. 53–107. 
14 Ibidem, pp. 70–77; Brenner, Robert. Merchants and Revolution.Commercial Change, Political Conflicts and 

London’s O erseas Trade,1550–1653. Cambridge, 1993, pp. 113–115. 
15 След извършената на 6 декември 1648 г. Прайдова чистка, английският парламент в периода 1648-1652 

г. се назовава с определението „опашката” на Парламента. 

16 Groenveld, Simon. The English CivilWar as a cause of the First Anglo-DutchWar. – In: Historical Journal. 

No. 30. Cambridge, 1987, pp. 541–566, 548–551, 559–560. 
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конфискация на стоките и корабите
17

. Тази мярка представлява неприкрит удар срещу 

интересите на холандското мореплаване. 

Появата на политическата сцена на „новите лондонски търговци” маркира важна 

промяна в английската политика. Те използват много нови методи за осигуряване на 

политическа подкрепа от страна на английския парламент, който след 1648 г. заседава 

почти ежедневно. Въвеждането на законодателство насочено срещу холандските 

интереси е новост, за която предишните поколения търговци само са си мечтали
18

. 

Приемането на Навигационният акт от 1651 г. несъмнено е важна стъпка в процеса на 

изграждането на модерната английска държава. Формирането на икономическа 

политика, базирана на националния интерес, се превръща в ръководен принцип за 

меркантилистите през следващите 150 г.  

В Холандската република, още от самото начало, търговският елит разполага с 

необходимите механизми за политическо влияние. Много историци считат, че 

холандският държавен модел е по-неефективен в сравнение с господстващите по това 

време абсолютистки монархии
19

. От една страна, това схващане се дължи на 

противоречивите икономически и политически интереси на отделните провинции, 

чиито представители в Генералните щати трудно постигат консенсус. От друга страна 

децентрализираната данъчна система принуждава републиката да разчита на заеми от 

собствените й граждани
20

. Независимо от това, Обединените провинции успяват да 

подчинят отвъдморската търговия на своите политически и военни цели много преди 

Англия и Франция да въведат протекционистко законодателство. Така риторичния 

въпрос на Чарлз Уилсън „дали това хлабаво федерално обединение може изобщо да се 

счита за държава” изглежда напълно неоправдан
21

. 

Към средата на ХVІІ в. единствено английската военноморска сила поставя на 

сериозно изпитание холандското корабоплаване.  И наистина това, което прави войната 

                                         
17 Firth, C. H. and R. S. Rait, eds. Acts and ordinances of the Interregnum, 1642–1660. London: 1911, pp. 559–

562 [viewed 15 April 2009]. http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=56457&strquery=559  

18 Най-известния трактат на английския меркантилизъм излязъл изпод перото на Томас Мън – “England's 

treasure by forraign trade” е написан през 20-те години на XVII в., но е публикуван чак през 1664 г. Вж. 

Mun, Thomas. England's treasure by forraign trade. New York: Macmillan and Co., 1664 
19 Вж. Hart, Marjolein. Freedom and Restrictions: State and Economy in the Dutch Republic, 1570–1670. – In: 

Davids, K. and L. Noordegraaf, eds. The Dutch Economy in the Golden Age.Vol.4. Amsterdam, 1993, pp. 105–
130; Ormrod, David. Ibidem, p. 21. 
20

 Fritschy, W. A “financial revolution” reconsidered: public finance in Holland during the Dutch Revolt, 1568–

1648. – In: Economic History Review, 2nd ser., LVI, 2003, pp. 57–89, pp. 62–79 
21 Wilson, Charles. Mercantilism. – In: Historical Association pamphlets. General series. No.37. London, 1958, 

p. 20. 
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между Англия и Обединените провинции неизбежна, е нарастващата английска агресия 

срещу холандски кораби в открити води. Ако холандците не разполагаха с 

необходимите сили и средства, за да се противопоставят на английските враждебни 

актове, то те щяха да загубят водещата си роля на европейските и отвъдморски пазари. 

Първата англо-холандска война е доказателство за устойчивостта и потенциала 

на доминираната от холандците търговска световна система. Въпреки военното 

превъзходство на Англия в Северно море, мирният договор
22

 не налага никакви 

ограничения на търговията и свободата на мореплаване. Обединените провинции 

нямаше да могат да запазят лидерските позиции, ако не разполагаха със сила и средства 

да неутрализират английската агресия, насочена срещу холандското мореплаване.  

В по-общ план обаче, войната кара холандските управляващи да осъзнаят, че 

заради географското си положение, републиката винаги ще бъде уязвима от 

английската военноморска мощ. Върховният администратор Йохан де Вит разбира, че 

трябва да направи всичко, за да предотврати следваща война. 

Трудната външнополитическа задача, пред която са изправени Обединените 

провинции е отразена в реновираната сграда на Холандските щати, разположена в 

комплекса Биненхов (Хага). Представителите трябва да заемат централно място между 

два огромни стенописа, разположени от двете страни на залата – единия изработен от 

Ян Лийвенс, изобразяващ „Войната, потъпкваща религията и правата“, а другия – 

дело на Адриан Ханеман, изобразяващ „Богинята на мира”
23

. 

Онова, което наистина привлича особено внимание, са стенописите на тавана, 

които представляват една много по-интересна и семантично натоварена алегория. За да 

наблюдават събранието на щатите „от горе” са изобразени представители на всички 

нации, с които холандците имат търговски или политически връзки – брадати 

московчани, обгърнати в скъпи кожи, гледат вторачено от единия ъгъл; якия ханзейски 

рибар, наблюдава от другия. Срещу тях са разположени испански дон, скрил се под 

слънчобран; увити с тюрбани турци и персийци; екстравагантен французин, носещ 

изискана перука. Семантиката на тези декорации цели да демонстрира централното 

място, което холандците заемат в световната търговия и така допълва посланието на 

стенописите, показващи холандската роля на арбитри между мира и войната. В 

буквалния смисъл представителите на градовете, заседаващи в Залата на Холандските 

                                         
22 Мирният договор е подписан на 5 май 1654 г. в Уестминстер. 

23 Schama, Simon. The Embarrassment of Riches: an Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age. New 

York: Knopf, 1987, р. 227 
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щати, седят между Марс (богът на войната) и Меркурий (богът на търговията). Самият 

център на таванския стенопис е още по-изненадващ и представлява визуално 

въплъщение на мотото на провинция Холандия „Vigilate! Deo Confidentes!“ – 

„Внимавай! Доверие в Бога!“ Тук се появява и най-интересната фигура – тази на 

англичанина, който е спуснал единия си крак обут в червен ботуш, сякаш понечил да 

влезе в заседателната зала. Този стенопис символизира една интересна смесица от 

удовлетворение от постигнатото и опасение, че то трудно може да бъде опазено. От 

една страна, има достатъчно основание за радост – Холандия контролира огромен дял 

от световната търговия; от друга страна – съществува опасение, че холандците могат да 

бъдат лишени от това, което „по право им се полага” чрез сила или тихомълком. 

Управляващите в Хага ясно съзнават, че английската враждебност се корени в 

самото съществуване на Републиката или най-малко – в нейния просперитет. 

Върховният администратор Йохан де Вит приема, че по отношение на търговията, 

англичаните са губещата страна. Неспособни да се сравняват с холандците откъм 

ресурси, умения и техническа сръчност, те не биха се спрели пред нищо в желанието си 

да ограбят Републиката под предлог, че бранят своя нарушен суверенитет. Във всеки 

случай, това е посланието на таванския стенопис, изобразяващ англичанина, надничащ 

крадливо в центъра на холандската власт и благоденствие. Символиката не е лишена от 

основания, което се потвърждава от думите на английския генерал Джордж Монк, 

който в навечерието на Втората холандска война оставя настрана дипломатичните 

увъртания, заявявайки: „Какво значение имат тази или онази причина? Това, което 

искаме е по-голям дял от търговията, която холандците контролират в момента”
24

. 

През 50-те и 60-те години на ХVІІ в., в рамките на разпаления идеологиески 

дебат, засягащ формата на управление на Холандската република, за пореден път е 

поставен въпроса за целесъобразността на войната. Според един от най-изявените 

представители на републиканската партия Петер дьо ла Кур „мирът е от главен интерес 

за Холандия, републиката никога не трябва да инициира офанзивна война”
25

. От тази 

гледна точка, ключът към холандската сигурност е да се поддържа сила достатъчна, за 

да възпре евентуална агресия, но не толкова голяма, че да застрашава свободата в 

                                         
24 Цит. по: Wilson, Charles. Profit and Power: a Study of England and the Dutch Wars. London-New York-

Toronto: Longmans, Green, and CO, 1957. р. 107. 

25 Court, Pieter de la. Het Interest van Holland. Amsterdam: Joan. Cyprianus van der Graft, 1662.; Цит. по: 

Thompson, William. Great Power Rivalries. Columbia: University of South Carolina Press, 1999, р. 190. 
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рамките на Републиката. Колко точно е това „достатъчно” количество на въоръжените 

сили, остава открит и спорен въпрос.  

Другата позиция е отразена в патриотчното схващане, че съществува 

специфична повеля, изразена в могъщество и богатство на Републиката, която може да 

й позволи да се въздържи от изблиците на тщеславие, характерни за монархиите. И 

Калвинистката църква, и политиците, които смятат, че Републиката е прекалено силна, 

за да търпи присъщите на един крал прищявки и претенции, са в плен на измамната 

идея за изключителност. Тя пречи на държавници като Де Вит, да осъзнаят суровата 

истина, че странността, с която холандците толкова се гордеят, е повод до голяма 

степен за враждебността на останалите към тях. Според адептите на този възглед, 

останалата част от света трябва да приеме тяхното съществуване и да се нагоди към 

установената реалност на холандско могъщество и богатство
26

. Трудността произтича 

от това, че реакцията на останалите европейци невинаги е рационална. В очите на 

своите съседи Републиката е смятана за чудовищна кукувица, излюпена в едно скромно 

гнездо, която после е изяла „родителите”, които са я отгледали. Трактатът на Томас 

Мън „England's Treasure by Foreign Trade“, написан през 20-те години на XVII в., също 

прибягва до орнитоложки сравнения, загатвайки за уязвимостта на холандската 

търговия. По думите на Мън, Обединените провинции са „като една прекрасна птица 

накичена с чужди пера, без които тя би останала напълно гола”
27

. 

Без съмнение това, че холандците предпочитат мира пред войната и 

манифестират принципа „на отворените морета“, не означава, че не прибягват до 

агресивните меркантилистки похвати. Когато се налага, те не се поколебават да 

установяват затворени търговски зони или да отбраняват със сила икономическите си 

интереси. Напълно оправдани са обвиненията на английския посланик в Хага Джордж 

Даунинг, че докато холандците проповядват свобода на търговията (Mare Liberum) в 

Европа, те брутално налагат ограничения и протекционизъм (Mare clausum) в 

Индонезия и Цейлон
28

. 

                                         
26 Schama, Simon. Ibidem, p. 256. 

27Цит. по: Wilson, Charles. Profit and Power…, р. 12. 

28 Findlay, Ronald and Kevin H. O'Rourke. Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the 

Second Millenium. Princeton: Princeton University Press: 2007, р.244 
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Холандските надежди, че след Реставрацията ще могат да разчитат на едно по-

благосклонно отношение от страна на новия крал остават илюзорни
29

. Чарлз ІІ се 

оказва изправен пред редица проблеми. От него се очаква да изглади острите 

религиозни и социални противоречия, раздиращи английското общество. Той помилва 

старите си опоненти, но не разполага с достатъчно ресурси, за да възнагради 

лоялността на роялистите и да удовлетвори стремежите на групите млади придворни. 

Повишаването на кралските приходи изисква увеличение на митата и акцизите, 

които от своя страна зависят от обема на външнотърговския обмен. През 50-те години 

на ХVІІ в., английската търговия и корабоплаване понасят загуби заради войните с 

холандци и испанци. Износът на платове и суровини отбелязва спад. Именно 

неуспехите във външната търговия допринасят за рухването на режима на 

Протектората. След Реставрацията тези проблеми продължават да задушават новото 

управление. Новият крал не може да разчита нито на редовни и предсказуеми доходи, 

нито на заеми с по-нисък лихвен процент
30

. 

Английските икономически елити използват различни методи, за да повлияят 

върху процеса на вземане на политически решения. Политици, благородници и 

дипломати попадат под влиянието на компании като Източноиндийската и 

Левантийската
31

. Някои търговци дори успяват да си спечелят място в Камарата на 

общините. В английския парламент от 1649–1653 г. меркантилистките интереси са 

представени от политическа сила
32

. За разлика от това, през 60-те години, английските 

търговски кръгове разпростират своите „пипала”, създавайки ефективно лоби, можещо 

да повлияе върху политиката на всяко ниво.  

                                         
29 Щатите на Холандия и Западна Фризия решават да спечелят благоразположението на новия крал със 

един  символичен подарък, включващ цял кораб  внимателно селектирана колекция от картини. 

Направените тайни проучвания показват, че Чарлз, подобно на своя баща, има афинитет към 

италианското изкуство и античните статуи. Повечето италиански картини и скулптури, включени в 

„холандския дар,” са придобити от колекцията на братята Герит и Ян Рейнст ( errit Reynst и Jan Reynst). 

Подаръкът на Чарлз е допълнен от четири картини на холандски художници (едната от тях Питер 

Сенредам, а останалите – на Герит Доу). 

30 Chandaman, C. The English Public Revenue, 1660–1688. Oxford, 1975, pp. 9–11 

31 Rommelse, Gijs. Ibidem, pp. 52–55. 

32 Brenner, Robert. Merchants and Revolution…, pp. 577–579. 
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 Най-очевидният пример за сътрудничество между двора и Лоноднското Сити е 

създаването на Кралската Африканска компания
33

. Много влиятелни фигури и 

придворни инвестират пари в начинанието с надеждата, че обещаващата търговия с 

Африка ще донесе финансови и политически облаги. През 60-те години ХVІІ в. 

експорта на захар от Западните Индии и свързаната търговия с роби от Западна Африка 

засилва съперничеството между Холандската Западноиндийска компания
34

 и 

английските търговци. В тези отдалечени райони не съществува правов ред и затова 

успехът зависи от употребата на сила. За да могат да оцелеят и търгуват на западния 

африкански бряг, директорите на отделните търговски компании прилагат жестоки 

практики срещу конкурентите и местното население. Поради това никак не е случайно, 

че втората Англо-холандска война започва именно в Африка. 

  Въпреки това, през 1660 г. Генералните щати вярват, че в Западна Европа може 

да се устнови нов ред. Според тях режимът в Лондон, установен след Реставрацията, би 

могъл да работи за подобряване на англо-холандските отношения. Де Вит е убеден, че 

чрез поредица от двустранни споразумения между големите европейски сили може да 

се наложи мир на целия континент. Генералните щати решават да изпратят делегации 

към Париж, Лондон и Мадрид. Крайната цел е сключването на отбранителни съюзи с 

Франция и Англия. Така може да се изкове Троен съюз, който ще позволи на 

Холандската република да се възползва от плодовете на мирна и стабилна Европа
35

. 

 През ноември 1660 г. четиримата холандски делегати в Лондон предлагат, 

„ненарушим и вечен съюз.” Но преговорите се оказват по-трудни от очакваното. 

Лондонското Сити и Камарата на общините настояват приемането на законови актове, 

които ще бъдат директно насочени срещу холандската търговия. През август 1660 г., 

Общините приемат закон, който по същество повтаря наредбата от 1651 г., която 

забранява транспортирането на стоки на Британските острови от кораби на трета 

                                         
33 The Royal African Company е създадена през 1660 г. специално за търговия с роби. Нейн основател е 

херцогът на Йорк Джеймс и група лондонски търговци. С помощта на кралския флот компанията 

установява фактории по западното крайбрежие на Африка, където бързо влиза в конфликт с холандците. 

34 Холандската Западноиндийска компания ( eoctroyeerde Westindische Compagnie  или  WIC) е хартова 

компания създадена от холандски търговци през 1621 г. с търговски монопол върху търговиятга със 

Западните индии (Карибите), Бразилия и Северна Америка.  

35
 Rowen, H. H., John de Witt. Raad pensionary of Holland, 1625–1672. Princeton, 1978, pp. 443–447; 

Boogman, J. C. The raison d’état politician Johan de Witt. – In: Acta Historiae Neerlandicae. Vol.11, 1978, pp. 

55–78; Franken, M. A. M. The general tendencies and structural aspects of foreign policy and diplomacy of the 

Dutch Republic in the latter half of the seventeenth century. – In: Acta Historiae Neerlandicae, Vol.3, 1968, pp. 

7–13. 
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страна. Английските стоки могат да бъдат експортирани единствено от английски 

плавателни съдове
36

. Това не пречи на холандските търговци да продължат да 

„подхранват” холандската текстилната индустрия с английска вълна. Затова следващата 

стъпка е приемането през 1663 г. на нов навигационен акт постановяващ, че всички 

европейски стоки от или предназначени за американските колонии, първо трябва да 

бъдат превозени до английските пристанища или от английски кораби
37

. 

Очевидно е, че английските търговци копират холандските методи и се опитват 

да изградят търговска мрежа, подобна на създадената от холандската Източноиндийска 

компания в Батавия. Холандската република е най-добрият пример за меркантилна 

общност, в която търговците имат почти директен достъп до процеса на вземане на 

политически решения. Значимостта на създадената от холандците отвъдморска 

търговска мрежа е оспорена в съвременната историография, но е очевидна за 

съвременните английски наблюдатели. Памфлетисти, защитаващи английските 

икономически интереси, горещо настояват правителството да възприеме холандските 

практики, доказали своята ефективност
38

. 

 От самото начало на своето управление Чарлз ІІ решава да предприеме стъпки за 

укрепване на английската търговия и корабоплаване. През 1660 г. с кралска харта е 

учредена Африканската компания. Хенри Бенет е изпратен на дипломатическа мисия в 

Мадрид, за да преговаря за освобождаването на кораби, принадлежащи към 

Левантийската компания. Холандските делегати в Лондон подават безплодни жалби 

срещу протекционистки мерки, които са предприети. В Хага Де Вит прави всичко 

възможно да убеди английското правителство да прекрати тази политика. Но Чарлз и 

неговите министри са много по-склонни да се вслушат в гласа на Лондонското Сити. 

Кралят заявява на холандските делегати, че не е в състояние да попречи на 

подновяването на Навигационния акт. Това твърдение, разбира се, е само средство за 

забавяне влошаването на англо-холандските политически и дипломатически 

отношения
39

. 

                                         
36 Harper, L. A. The English Navigation Laws: a Seventeenth-Century Experiment in Social Engineering. New 

York, 1939, pp. 87–88, 281. 
37 Kammen, M., Empire and Interest. The American Colonies and the Politics of Mercantilism. Philadelphia, 

1970, pp. 23–4. 
38 Gauci, Perry. The Politics of Trade. The Overseas Merchant in State and Society, 1660-1720. New York: 

Oxford University Press, 2001, pp. 160–166. 

39 Rommelse, Gijs. Ibidem, pp. 26–27, 58–64. 
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В същото време, икономическото и морско съперничество се превръща във 

въпрос от първостепенно значение. Заловени са много холандски кораби, нарушили 

Навигационния акт. Нараства напрежението и между холандските и английските 

компании, търгуващи с Азия и Африка. Холандската Източноиндийска компания счита 

Индонезийския архипелаг за свое владение и не допуска английски търговци близо до 

нейните фактории. Английски кораби са уловени и в хода на военните действия срещу 

португалски владения в Азия. В Африка, холандската Западноиндийска компания 

отчаяно иска да защити своята позиция. Тя е загубила Бразилия през 1645 г. и сега 

африканска търговия е нейното raison d’être. Както в Лондон, така и в Хага, 

дипломатите непрестанно се оплакакват от възпрепятстване на търговията и 

неправомерни конфискации. 

Английската Източноиндийска компания (EIC) плаща на английския посланик в 

Хага Джордж Даунинг, за да защитава нейните интереси. И кралската Африканска 

компания (RAC), и Източноиндийската компания (EIC) се опитват да повлияят на 

общественото мнение чрез молби и петиции. Търговските компании правят същото в 

Холандската република. В резултат, дипломатически преговори, които са напълно 

доминирани от икономическия конфликт, не успяват да доведат до отбранителен съюз. 

През 1662 г. е подписано споразумение за приятелство между Англия и Холандската 

република, което няма особена стойност, а просто отлага ескалацията на 

напрежението
40

. 

През следващите години англо-холандските сблъсъци по бреговете на Африка и 

Азия стават все по-чести и много по-агресивни. През 1663 г. Чарлз нарежда 

изпращането на адмирал Робърт Хоумс в Африка, за да "защити" английската 

африканска търговия. Хоумс използвал тази заповед, за да завладее почти всички 

холандски фактории и крепости по африканския бряг. През май 1664 г. е изпратена и 

военноморска сила, която превзема Нови Амстердам, прекръстен на Ню Йорк. Де Вит 

решава да отвърне на удара и успява да прекара резолюция през Генералните щати, 

която остава скрита за Джордж Даунинг и информаторите му. Адмирал Де Ройтер 

получава тайна заповед да отплава към Африка и да отвоюва всичко изгубено до 

момента. Мисията му е успешна, което принуждава Самуел Пепис да коментира, че 

                                         
40 Ibidem, pp. 78–91. 
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Африканската компания на практика е фалирала
41

. Когато новините достигат до 

Лондон, войната става неизбежна. Кралската чест и призива на народа за отмъщение 

изискват действия срещу холандците. 

В Лондон вече са направени постъпки за убеждаване на Парламента в 

необходимостта от война. През март 1664 г. е свикана парламентарна комисия, която да 

изследва причините за упадъка на английската търговия и корабоплаване. Като 

председател Томас Клифърд 
42

 кани представители на търговските компании и събира 

комитета, за да изложи техните случаи. Естествено ударението е поставено върху това, 

че холандците са основната пречка за икономически напредък следователно срещу тях 

трябва да бъдат предприети мерки
43

. През декември Общините гласуват внушителната 

сума от 2, 5 млн. лири за финансиране на войната
44

. По-късно същия месец е атакуван 

холандски търговски флот, завръщащ се от Смирна. Това е капката, преляла чашата и 

през януари 1665 г. Генералните щати обявяват война.  

В Англия новото правителство се проявява като яростен защитник на 

меркантилистката кауза. Съчетавайки националните с частните интереси, придворни и 

политици си сътрудничат с търговския елит. Холандската република, междувременно, 

чувства, че морското й превъзходство е застрашено. Но подписаният през 1662 г. 

отбранителен съюз с Луи XIV дава на Генералните щати увереност, че са в състояние 

да защитят  холандските икономически интереси от английското предизвикателство. 

През юли 1667 г. след поредица от кървави военноморски сблъсъци Англия, 

Холандската република и Франция договарят мирните условия в холандския град 

Бреда. През предходната година Чарлз, изправен пред фалит, нарежда да не се подготвя 

флота за предстоящия сезон. Короната, която е принудена да преотстъпи инициативата 

на холандците, се концентрира върху крайбрежната отбрана. Това позволява на 

холандския флот да се възстанови. 

През януари 1666 г. Луи ХІV, придържайки се към съюзния договор от 1662 г., 

най-сетне обявява война на Англия. Френското настъпление срещу Испанските 

                                         
41 The Diary of Samuel Pepys. 22 Dec. 1664 [viewed 14 September 2013]. 

http://www.pepysdiary.com/diary/1664/12/22/ 
42 Томас Клифърд (1630–1673) е държавник и политик, въздигнат в баронски сан заради близките си 

връзки със семейството на Стюартите.  

43 Jones, James. Ibidem, р. 149.  

44 Seaward, Paul. The House of Commons Committee of Trade and the Origins of the Second Anglo-Dutch 

War, 1664. – In: The Historical Journal, Vol. 30, No. 2 (Jun., 1987), pp. 437–452. 
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Нидерландии през май 1667 г. обаче, поставя холандския съюзник в неудобна позиция, 

тъй като един от ръководните външнополитически принципи на Де Вит е, че този район 

трябва да бъде съхраняван като буферна зона.  

Разчитайки на трудната ситуация, в която са изпаднали враговете му, Чарлз се 

надява на благосклонен мир. Английските представители в Бреда се опитват да 

протакат мирните преговори, докато френски и английски дипломати тайно се 

договарят за сътрудничество. Чарлз предлага на френския крал carte blanche в 

Испанските Нидерландии в замяна на помощ при договарянето на благоприятни мирни 

условия с Обединените провинции. За да излезе от тази безизходица, Де Вит решава да 

приключи войната като нанесе един решителен удар. Всичките му неуспешни опити да 

предприеме офанзива създават впечатление за стратег аматьор, но през 1667 г. Де Вит и 

неговият брат Корнелиус ще спечелят най-зрелищната победа в битката при Медуей. 

Успешната холандска офанзива принуждава Чарлз да търси мир. 

Трябва да посочим, че въпреки цялостното впечатление за холандска победа, 

трите договора подписани в Бреда (31 юли 1667 г.) все пак дават на Англия много по-

добри условия, отколкото тя заслужава при тази ситуация. Според договореното, всяка 

страна запазва онова, което контролира преди началото на войната, което означава, че 

англичаните губят Западна Африка (освен Форт Джеймс и Кейп коуст касъл), Пуло Рън 

и Суринам, но печелят Ню Йорк, Ню Джърси и Делауер. В договорът с Франция, 

англичаните се отказват от Кромуеловите завоевания в района на Акадия (Канада), но 

получават частта от Сейнт Кийтс, която притежават в началото на 1665 г., заедно с 

Монсерат и Антигуа
45

. 

От английска гледна точка, завладяването на Нова Нидерландия (холандските 

владения по източния бряг на Северна Америка) е от изключително значение. 

Навигационните актове са насочени особено към защита на атлантическата търговия. С 

преминаването на Нови Амстердам в английски ръце е затвърден английския монопол 

в търговията със Северна Америка, макар и за известно време холандските търговци да 

продължават да търгуват незаконно с колонията. Забележително е, че холандските 

наблюдатели не успяват да проумеят важността на тези придобивки за английския 

икономически потенциал.  

От 50-те години на ХVІІ в. постигането на доминация в атлантическата търговия 

е главна цел на водещите лондонски търговци. Именно те настояват за приемането на 

                                         
45 Feiling, Keith. British Foreign Policy, 1660–1672. London, 1930, р. 225. 
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навигационните закони и поставят меркантилистките интереси в центъра на 

английската политика. Лондонската търговска общност отдавна е много активна в тези 

пазари, а Договорът от Бреда сега й предоставя възможност за създаване на монопол
46

. 

Иронично е, как холандската победа, постигната в една война, отбраняваща 

холандското икономическо превъзходство, в крайна сметка проправя пътя за 

английската доминация в световната търговия. От английска гледна точка обаче 

краткосрочните резултати от Втората англо-холандска война са катастрофални. 

Английската източтноиндийската компания (ЕІС) губи много кораби и богатата 

индонезийска търговия. Военният сблъсък се отразява пагубно и върху дейността на 

Африканската кралска компания. Доверието в правителството се срива, а много 

англичани остават с впечатлението, че кралят и министрите са използвали войната, за 

да заздравят политическите си позиции и да подобрят финансовото си състояние. 

Англичаните достигат до важния  извод, че холандското икономическо 

могъщество не може да бъде сломено със силата на оръжието. Войната не донася 

очакваните финансови и политически облаги на фракциите, които са я подкрепили. 

Вместо това, кралят и неговите министри се оказват изправени пред огромни дългове и 

сериозно политическо недоволство
47

. Короната започва да търси нови начини за 

постигане на своята цел. Чарлз и ограничен кръг от неговите министри и придворни се 

убеждават, че за да се засили монархическата власт е необходимо откъсване от 

зависимостта от Парламента и търговския елит.  

Третата англо-холандска война е мотивирана по-скоро от политически 

отколкото от икономически причини. Чарлз и приближените му вярват, че позициите 

на Короната могат да се подобрят чрез нова война срещу Холандската република
48

. 

През 1670 г. Англия и Франция подписват тайния договор от Дувър, предвиждащ 

офанзива срещу Обединените провинции. Според клаузите му английският крал ще 

получи сериозна финансова субсидия, която ще му осигури независимост от 

Парламента.  

Чарлз използва меркантилистки аргументи само като претекст, за да легитимира 

войната
49

. Един нов военен конфликт би нанесъл нови щети върху английската 

                                         
46 Wilson, Charles. Profit and Power…, pp. 143–158. 

47 Jones, James. Ibidem, pp. 94–103. 

48 Hutton, Ronald. Charles the Second: King of England, Scotland and Ireland. Oxford, 1989, pp. 266–282. 

49 Ibidem, pp. 266–282. 
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отвъдморска търговия и би провокирал силно обществено недоволство. За повечето 

англичани една нова война ще цели единствено увеличаване властта на монарха.
50

. 

Повечето търговци са готови да подкрепят по-скоро мерки, насочени срещу френските 

протекционистки мита, отколкото нова война срещу холандците
51

. 

 

Заключение: 

Английският отговор на настъпилите след 1647 г. икономически промени, 

резултат от преструктурирането и укрепването на холандската търговска система, 

включва широка гама от агресивни меркантилистки похвати. Част от  

законодателството има дълготрайни последици и укрепва английското корабоплаване и 

колониална търговия. Но друга част от английската меркантилистка програма, 

включително засиленото обществено регулиране на производството, както и 

създаването на финансови институции по холандски образец, не дава особен резултат. 

В крайна сметка английските мерки, насочени срещу холандската търговска система, 

макар и подкрепени от превъзхождаща военна сила, се оказват в голяма степен 

неефективни. 

Въпреки всичко е факт, че през 50-те и 60-те години на ХVІІ в. английският 

търговски елит успява да превърне икономическата активност в един от основните 

двигатели на английската политика. Различните правителства оказват подкрепа на 

търговските кръгове, но най-вече когато това е в унисон с политическите им програми. 

През втората половина на ХVІІ в. търговските, морските и индустриални интереси 

стават все повече и повече обвързани с английския национален интерес. 

 Холандската държава е сравнително слаба и уязвима, благодарение на своята 

децентрализирана политическа структура. Но още в началото на ХVІІ в. там е 

установено партньорство между държавата и икономиката. Холандските политически 

лидери са преплетени с търговския елит, а Генералните щати поставят икономиката в 

служба на своите политически и военни приоритети. В този аспект на държавното 

строителство, холандската държава се превръща във вдъхновение за чуждестранните 

меркантилисти. Едва към средата на ХVІІ в. английските правителства започват 

ефективно да следват този пример.  

                                         
50 Spurr, John. England in the 1670s:‘This Masquerading Age’. Oxford, 2000, pp. 33–57. 

51 Priestley, M. London’s merchants and opposition politics in Charles II’s reign. – In: Bulletin of the Institute of 

Historical Research. No.29, 1956, pp. 205–219. 
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Меркантилизмът, следователно, е най-важният фактор в англо-холандските 

политически и дипломатическите отношения между 1650 г. и 1667 г. Въпреки опитите 

на някои историци да се противопоставят на тази интерпретация, в историографски 

план тя все още е доминираща. Изследователите на политическата история каквито са 

Джеймс Джоунс, Стивън Пинкъс и Тони Клайдън, допринасят с ценни нови идеи за 

този дебат. И все пак, в опита си да се отдалечат от традиционната интерпретация, те 

придават твърде голяма тежест на един аргумент, което от своя страна създава 

едностранчива картина на англо-холандските отношения. Интегрирането на 

икономическото, дипломатическото, политическото и идеологическото измерение 

възстановява изгубения баланс.  

Краят на втората война е повратен момент, който маркира фундаментална 

промяна във възприятията и на двете страни. След 1667 г. те започват да виждат 

Франция като основна заплаха за интересите им. Обединените провинции обаче, 

продължават да усещат негативните ефекти от меркантилистките похвати, които 

англичаните прилагат срещу тях. Резултатите от последващите Навигационни актове не 

са усетени веднага, но постепенно стават все по-явни. Според историци като О'Брайън 

и Ормрод, това меркантилистко законодателство в крайна сметка проправи пътя за 

британското световно икономическо върховенството
52

. 

 

 

                                         
52 Ormrod, David. Ibidem, pp. 337–338; O’Brien, P. K. Mercantilism and imperialism in the rise and decline of 

the Dutch and British economies 1585–1815. – In: De Economist. No. 148, 2000, pp. 469–501, 469, 485–488, 

496. 
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КАРИЕРАТА НА ДВАМА ФРАНЦУЗИ – ВОЕННИ СЪВЕТНИЦИ В 

ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ПРЕЗ XVIII В. ГРАФ АЛЕКСАНДЪР ДЬО 

БОНЕВАЛ И БАРОН ФРАНСОА ДЬО ТОТ 

 

АНТОАНЕТА ПЕТКОВА  

 

Имената на Александър дьо Боневал и Франсоа дьо Тот се свързват с опитите за 

модернизация на османската армия по европейски образец през XVIII в. В периода на 

Руско-османската война от 1768 – 1774 г. Дьо Тот възобновява и надгражда някои от 

създадените през 30-те години на века под ръководството на Дьо Боневал институции. 

Ако се имат предвид само османските военни реформи като обект на изследване, може 

да се говори за приемственост във военното съветничество. Двамата французи обаче, 

имат различен статут по отношение на официалната френска политика в Османската 

империя. Докато първият е беглец, привлякъл интереса на политиците от родината си с 

влиянието си над османците, то вторият е подготвян от много ранна възраст да 

изпълнява мисии в държавата на султана. 

Целта на предложения кратък текст е едновременно да се потърси взаимовръзка 

между военното съветничество и политиката на Франция от една страна, а от друга – да 

сравни кариерите в Османската империя на тези две, на пръв поглед напълно различни, 

личности. Ще бъдат проследени следните основни моменти: проблемът за религията на 

военните съветници; отношенията с османската власт; отношенията с френското 

представителство в държавата на султана; отношенията с унгарското население в 

Османската империя и обществените реакции. Всеки един от тези въпроси е достатъчно 

обширен, за да бъде обект на самостоятелно изследване, поради това в настоящата 

публикация са отбелязани само основните моменти по всяка от предложените точки. 

Направените изводи се основават на архивни материали и някои публикувани 

извори, като се имат предвид и изследванията, включително най-новите, на 

европейската и американска историография. 

1. Проблемът за религията на военните съветници. 

Александър дьо Боневал е първият европеец, който подпомага активно султана 

да осъществи стремежа си да копира европейския начин на водене на война. Той е и 

единственият от по-известните специалисти, който приема исляма. Франсоа дьо Тот 

запазва религията си, както впрочем и военните съветници от края на XVIII в. Този факт 
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може да се изтълкува по два различни начина – или 1. Военните съветници въобще не 

са били тласкани от османците към смяна на религията, а Дьо Боневал става 

мюсюлманин от други съображения; или 2. Първоначално османците са поставяли 

изискване чуждестранните специалисти да обучават армията им чак след произнасяне 

на шахадата, а това изискване е отпаднало впоследствие. 

В подкрепа на първата теза могат да бъдат предложени някои аргументи, макар 

те да изглеждат по-скоро косвени. Действително султанските опити за модернизиране 

на войската с помощта на европейски офицери започват през XVIII в., но въпреки това 

различни европейски специалисти са получавали поръчения в османския двор още от 

XVI в. Тези специалисти, наричани от османците taife-i efrenciyan, обикновено 

запазвали своята религия
1
. Най-добре биха илюстрирали това известните ренесансови 

творци Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонароти. Двамата работили 

последователно в османската столица по проект за мост над Златния рог, свързващ 

Константинопол с Пера. Леонардо изработил своя чертеж през 1502 – 1503 г., а след 

като той бил отхвърлен от султан Баязид II, със задачата се захванал Микеланджело 

през 1506 г
2
. Нито Леонардо, нито Микеланджело били принуждавани да променят 

религията си. 

Личните мотиви на граф дьо Боневал да приеме исляма се откриват лесно в 

неговата биография. Той е беглец при османците през 1729 г. от наложената му във 

Виена смъртна присъда. Притеснен от евентуална война с Хабсбургите, за която 

османската държава не била  готова, султан Ахмед III (1703 – 1730 г.) възнамерявал да 

предаде французина. Решението на графа да приеме исляма запазва живота му. Част от 

авторите дори допускат, че този ход му е бил продиктуван от френския посланик в 

Константинопол маркиз Луи дьо Вилньов
3
. Въпреки, че в това предположение има 

известна логика, която се състои в евентуално намерение на Франция още в самото 

начало да привлече този висш офицер от две европейски армии за свой агент при 

султана, трябва да се отбележи, че категорично изворово доказателство за подобно 

твърдение не съществува. Още повече, че нито едно от писмата на граф дьо Боневал до 

френския посланик в Константинопол не получава отговор
4
. 

                                         
1 Vlahakis, George. Imperialism And Science: Social Impact And Interaction. Santa Barbara: ABC-Clio, 

2006, p. 91. 
2 Clément, Charles. Michel-Ange d'après de nou eaux documents. Paris: J. Claye, 1859, p. 16. 
3 Vernon, Gay. Le Comte de Bonneval (Achmet-Pacha). Bulletin de la Société archéologique et historique du 

Limousin. Tome 7. Limoges: Chapoulaud Frères, 1857, р. 23. 
4 Vandal, Albert. Le pacha Bonneval. Paris: Cercle Saint-Simon, 1885, рр. 25–33. 
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В крайна сметка промяната на религията не допринася за това Дьо Боневал под 

новото име Ахмед да започне военна кариера в османската армия. Това става възможно 

чак след смяната на султана и великия везир при Бунта на еничарите през 1730 г. 

Управляващият до този момент Ахмед III безспорно се е досещал за необходимостта от 

модернизация на османската армия по европейски образец
5
 и е оценявал войнските 

качествата на потърсилия убежище при османците французин
6
, но до последно се е 

опасявал от война със западните си съседи – Хабсбургите. 

Само като любопитен факт би могло да се спомене, че Ахмед бей никак не е бил 

ревностен мюсюлманин на практика, а дори поддържал доста тесни връзки с Ватикана 

и водел редовна кореспонденция с различни кардинали
7
. Животът си обаче, Боневал 

приключва като мюсюлманин и е погребан в мюсюлманското гробище в Пера. 

Надписът на надгробния му камък гласи: «[Тук почива] един изтъкнат френски 

благородник, който беше щастлив да приеме правата вяра и да почине в деня на 

рождението на Пророка». 

За разлика от Дьо Боневал, Франсоа дьо Тот запазва религията си през целия си 

живот. Над гробът му е поставен кръст, а общината на австрийския град Бад 

Тацмансдорф, където е погребан Дьо Тот, и до днес поддържа паметника му
8
. 

Дали защото го причислявали към прослойката на taife-i efrenciyan, или заради 

френската му служба, османците така и не поставили въпроса за религията на Франсоа 

дьо Тот. Той останал християнин, а това по никакъв начин не му попречило да извоюва 

доверието на султана и голяма част от министрите му. 

В полза на второто тълкуване биха допринесли заплатите на военните 

съветници. Документи от Ориенталския отдел на НБКМ свидетелстват, че Дьо Боневал 

е получавал заплатата си от османското правителство
9
, а личното досие на Дьо Тот от 

Френския военен архив е доказателство, че не само Дьо Тот е получавал заплатата си от 

френския крал, но по никакъв начин не е допускал да бъде възнаграден финансово от 

                                         
5 Относно пратеничеството на Йърмисекиз Челеби Мехмед ефенди в Париж от 1721 г. виж: Mehmed 

efendi. Yirmisekiz Çelebi Le paradis des infidèles: relation de Yirmisekiz Çelebi Mehmed efendi, 

ambassadeur ottoman en France sous la Régence. Paris: F. Maspero, 1981 и Akyavaş, Beynun. Yirmisekiz 

Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa sefâretnâmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1993. 
6 Османската загуба в прочутата битка при Петервардайн (1716 г.) се дължи на предводителските 

качества на граф Александър дьо Боневал, тогава генерал в Хабсбургската армия. 
7 Casanova de Seingalt, Giacomo Girolamo. Écrits par lui même. Tome I. Paris:  arnier Frères, 1880. 
8
 Sérvice historique de la Défence (SHD), Série MC (Maréchaux de Camps), Dossier de François de Tott, 4yd 

2900. 
9 Калицин, Мария, Александър Велков, Емилия Силянова. Османски извори за ислямизационните 

процеси на Балканите ХVІ – ХІХ в. София 1990, с. 201 и Недков, Борис. Османо-турска дипломатика 

и палеография. Ч.2. София 1972, с. 73–74. 
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османците
10
. Макар на пръв поглед подобно тълкуване да звучи елементарно, въпросът 

на чия служба е един специалист може да е бил от решаващо значение и за неговата 

религиозна принадлежност. 

Причините едни специалисти да запазят религията си, а други да я сменят, не са 

напълно ясни. Въпреки това най-важен извод, който категорично може да се направи по 

тази точка е, че тя не се отразява на политическото влияние, което военните съветници 

– французи извоюват сред османците. 

 

2. Отношения с османската власт. 

2.1. Политическо влияние. 

И Ахмед паша Боневал, и Франсоа дьо Тот имат възможност да влияят върху 

османските политически решения, но по различен начин – първият като съветник на 

османска служба, а вторият – като френски дипломат. 

Още през 1733 г. Ахмед бей извоюва доверието на султана и става негов 

съветник по външнополитическите дела
11
. С предложенията си, най-вече за османската 

позиция по въпросите за Полското наследство (1733 – 1735 г.), влиза в конфликт с 

официалната френска политика. Докато Франция се опитва да въвлече османците във 

военния конфликт в Централна Европа, Боневал съветва Портата да не прави това без 

да е подписала с Франция формален договор за съюз
12

. Сред предложенията на Боневал 

е и това за съюз на Османската империя с Швеция, който се проваля заради френския 

посланик. Освен поста на съветник по външнополитическите дела, във времето, когато 

е най-ценен за османците през 1734 г., Боневал става и управител на Карамания и 

бейлербей на Румелия13. Въпреки непрекъснатото съперничество на Ахмед бей с 

посланик дьо Вилньов, военният съветник запазва силното си политическо влияние чак 

до края на войната от 1737 – 1739 г., когато силните карти преминават в ръцете на 

посланика. 

Влиянието на Дьо Тот е значително по-трайно. То започва от първия му престой 

в Османската империя (1755 – 1763 г.), когато с френския посланик Дьо Вержен са 

                                         
10 SHD, Série MC, Dossier de François de Tott, 4yd 2900. 
11 Vandal, Albert. Ibidem, р. 40. 
12 Vandal. Ibidem, р. 49. 
13 Vandal. Ibidem, р. 52. 



101 

 

натоварени със „съвместна мисия“ („comission“)
14
. Задачата му е да улесни водените от 

посланика преговори и двамата заедно да преодолеят кризата във френско-османските 

отношения, настъпила след Дипломатическата революция през 1756 г. 

Още по-голямо значение за френската политика Дьо Тот придобива по време на 

втория си престой в Османската империя (1767 – 1773 г.), когато като консул в Крим 

продължава съвместната дипломатическа работа с френския посланик в 

Константинопол да подтикнат османците към война с Русия. Под претекст да договори 

купуване на татарски коне за френската армия, Дьо Тот трябва да изпълни и тайната 

мисия да проучи руските намерения за война с османците, а също и по полските 

въпроси. Инструкциите от Версай са за насърчаване нахлуването на татарския хан в 

руската колония Нова Сърбия
15
. Тази територия представлява такъв интерес за 

френската политика, тъй като според „Мемоарите на Дьо Тот“ тя възпрепятства 

съвместните действия срещу Русия на османци и татари
16
. По време на тази своя 

дипломатическа мисия баронът става посредник при преговори между полски пратеник 

и представители на кримския хан. При започването на войната Дьо Тот изискал от 

поляците действия в полза на османския владетел и постигнал споразумение за 

съгласувани полско-татарски военни действия срещу руснаците в Руско-османската 

война от 1768 – 1774 г. Кримската мисия на барон Дьо Тот продължава до смъртта на 

хан Герай през 1769 г
17

. 

Политическото влияние, което двамата французи – военни съветници Дьо 

Боневал и Дьо Тот постигат е значително, но техните препоръки остават в рамките на 

голямата политика и не отразяват личните им пристрастия. Така например, в началото 

на конфликта за Полското наследство, Ахмед бей силно желаел война с Хабсбургите, за 

която имал силен личен мотив – отмъщение за наложената му по-рано смъртна присъда. 

Съветите му през цялото време на тази война са Портата да запази неутралност. 

                                         
14 “Mémoire Pour Servir D’instructions Au Sieur De Tott Allant à Constantinople Avec Le Chevalier De 

Vergennes [Texte Non Daté Et Non Signé : Archives Du Ministère Des Affaires Etrangères, Correspondance 

Politique De Turquie, Vol. 128, Fol. 155-160 ; Vol. 130, Fol. 52-56.]” – In:  Recueil Des Instructions 

Données Aux Ambassadeurs Et Ministres De France Depuis Les Traités De Westphalie Jusqu’à La 

Ré olution Française. Vol. 29. Paris: C.N.R.S., 1969, p. 422. 
15 SHD, Série MC, Dossier de François de Tott, 4yd 2900. 
16 Mémoire Pour Servir D’instructions Au Sieur Chevalier De Vergennes Allant à Constantiniple En Qualité 

D’envoyé Extraordinaire Du Roy Près Le  rand Seigneur [Minute Avec Correction: Archives Du Ministère 

Des Affaires Etrangères, Corr. Politique De Turquie, Supplément, Vol. 130, Fol. 3 - 32]. – In: Recueil Des 

Instructions Données Aux Ambassadeurs Et Ministres De France Depuis Les Traités De Westphalie Jusqu’à 

La Ré olution Française. Vol. 29. Paris: C.N.R.S., 1969, p. 398. 
17 Tott, François de and Ferenc Tóth. Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares: Maestricht, 

1785. Bibliothèque des correspondances 7. Paris: H. Champion, 2004, p. 18. 
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Франсоа дьо Тот пък водел дълга полемика с различни висши представители на 

френската политика за съдбата на Османската империя – въпреки официалните позиции 

на френския двор за съхраняване на целостта на османската държава, военният 

съветник защитавал идеята за разпределяне на нейните територии между 

представителите на Великите сили. Тази полемика е толкова пространна, че на нея 

може да бъде посветено самостоятелно научно изследване. Въпреки възгледите си обаче 

Дьо Тот докрай изпълнява прилежно заповедите на Версай. 

 

2.2. Военно съветничество. 

Османците осъзнават необходимостта да модернизират армията си по 

европейски модел в началото на XVIII в. Първите опити за нововъведения се извършват 

в артилерията – корпусът на бомбардирите в Юскюдар е поверен на Ахмед бей през 

1730 г. Под ръководството на французина постепенно числеността на този отряд се 

увеличава, след като са рекрутирани бойци от цялата територия на Османската 

империя, но най-вече от Босна. До 1734 г. обучението остава предимно практическо, но 

през същата година е създадено Hendesehâne – училище по геометрия, в което към 

тренировките на бомбардирите се добавя и теоретична подготовка18. Един от 

инструкторите в училището е Мехмед Саид, който измисля начин за по-точно 

прицелване на оръдията с далекобойно действие. Той написва и трактат по 

тригонометрия19. 

Решителен момент да се прецени подготовката на бомбардирите възниква през 

1736 г., когато Османската империя започва самостоятелна кампания най-напред срещу 

Русия, а по-късно и срещу Хабсбургите. В тази война Дьо Боневал заема ролята на 

военен съветник и пътува много. Ту е в Константинопол, ту по границите на империята. 

Заниманията му са да организира защитата. Именно във войната той осъществява най-

големите военни реформи във въоръжението, тактиката и стратегията. По негов съвет 

османските батальони се снабдяват с дълги копия, които спират атаките на огромната 

императорска кавалерия. Колкото до воденето на войната, оставя руснаците да навлязат 

в обширните татарски полета, отдалечавайки ги от завладените от тях земи, така че да 

не могат да ги защитават. Противоположна тактика избира за Хабсбургите – „затваряне” 

                                         
18 Berkes, Niyazi, Feroz Ahmad. The development of secularism in Turkey. New York: Routledge, 1998, pp. 

47–48. 
19 Pagden, Anthony. Worlds at war. The 2 500-year struggle between East & West. Oxford, New York: 

Oxford University press, 2008, р. 380. 
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в дефилетата на Босна
20
. Корпуса на бомбардирите Боневал насочва именно срещу 

частите на императора.
21

 

В конфликта от 1737 – 1739 г. османската армия постига успехи, които се дължат 

и на усилията на французина Дьо Боневал. Въпреки че обученият по европейски корпус 

на бомбардирите доказва своите качества, резултатите не остават трайни, тъй като след 

смъртта на Ахмед паша през 1747 г. не се намира достатъчно добър специалист, който 

да продължи работата му. Възобновяване на бомбардирите и училището по геометрия е 

възможно двадесет години по-късно под ръководството на барон Франсоа дьо Тот. 

Барон Франсоа дьо Тот изпълнява функцията на военен съветник значително по-

кратко време от Александър дьо Боневал — само няколко години в хода на Руско-

османската война от 1768 — 1774 г. Тази мисия му е възложена от Франция в резултат 

от наблюденията на френския посланик в Константинопол Сен-При, че Русия разполага 

с достатъчно ресурси, за да застраши османската столица с флот
22

. 

За тези няколко години той успява да възстанови училището по геометрия 

(Hendesehâne), създадено от Боневал и затворено през 1750 г. под натиска на еничарите 

и на улемата23. Заема се и с обучение на артилерията, което не е толкова лесна задача за 

него, тъй като е представител на кавалерията, освен това през целия си живот се е 

подготвял за дипломатическа кариера. Сега Дьо Тот тепърва се заема да се запознае с 

някои от основните теоретични трудове, за да подпомогне тренировките на османските 

бомбардири. Слабата подготовка на французина в тази област определят и по-слабите 

успехи на този отряд в реална битка. Някои други достижения обаче, като например 

организирането на леярна за оръдия и защитата на Дарданелите, са безспорен принос 

на барон дьо Тот. 

Посланик Дьо Сен-При препоръчва на османците именно Дьо Тот да организира 

защитата на Дарданелите срещу армията на ген. Орлов
24
. Работата по укрепване на 

                                         
20 Vandal, Albert. Ibidem, р. 63. 
21 Shaw, Stanford. History of the Ottoman Empire and modern Turkey. Volume 1: Empire of the Gazis: The 

Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808. Cambridge: Cambridge University Press, 1976, р. 240–

242. 
22 “Mémoire Pour Servir D’instruction Au Sieur De Saint-Priest, Chevalier De L’ordre De Saint-Jean De 

Jérusalem, Allant à Constantinople En Qualité D’ambassadeur Du Roi Près Le  rand Seigneur [Minute : 

Archives Des Affaires Etrangères, Correspondance Politique De Turquie, Vol. 145, Fol. 243-290], 17 Juillet 
1768”. – In: Recueil Des Instructions Aux Ambassadeurs Et Ministres De France Depuis Les Traités De 

Westphalie Jusqu’à La Ré olution Française. Vol. 29. Paris: C.N.R.S., 1969, p. 440. 
23 Panzac, Daniel. Histoire économique et sociale de l'Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960): actes du 

sixième congrès international tenu à Aix-en-Provence du 1er au 4 juillet 1992. S.l. Peeters Publishers, 1995, 

рр. 813–814. 
24 Tott et al. Ibidem, p. 19. 
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проливите продължава около два месеца, след което Дьо Тот се заема да обучи 

необходимия брой артилеристи, които да работят с новите съоръжения. При 

завръщането му в Константинопол [през 1769 г. от мисия при Татарите] покойният 

султан му доверил защитата на Дарданелите. След като получил това назначение 

Негово Височество го натоварил с ръководенето на неговата артилерия и тогава барон 

Дьо Тот трябвало да положи грижи за създаването и функционирането на нова леярна, 

училища по теория и практика, а в същото време да накара да построят две крепости на 

„входа" на Черно море, необходими за сигурността на Константинопол
25

. 

През 1773 г. барон Дьо Тот е възнаграден за успешната си мисия при османците, 

като е повишен в чин бригаден генерал на кавалерията. Според документ от 21 юли 

1773 г. в следствие от настояване на Високата порта Дьо Тот да бъде възнаграден 

подобаващо, Дагийон предлага да се представи повишаването му в чин бригаден 

генерал на артилерията като знак на уважение
26
. Службата на Дьо Тот за османците 

ангажирала Портата да се застъпи за него пред френските представители в 

Константинопол. 

Въпреки че намесата на френския специалист не помага на османците да 

спечелят войната, както е било възможно по-рано под наставленията на Дьо Боневал, 

запазването на османската столица изглежда е огромен успех за неговата мисия. 

Особено след като става ясно, че армията на султана няма никакви ресурси да се 

противопостави на руския флот без чуждестранна помощ. Училището по геометрия в 

Юскюдар и корпусът на бомбардирите са затворени отново след прекратяването на 

дейността на барон Дьо Тот. 

 

3. Отношения с френското представителство в държавата на султана. 

Независимо дали военният съветник получава заплатата си от османската или 

пък от френската хазна, отношенията с френските дипломатически представители в 

Османската империя били неизбежни. Най-вече става въпрос за противопоставяне или 

сътрудничество с френския посланик в Константинопол, но при барон Дьо Тот има 

контакти и с консули в други османски градове. 

Отношенията на Александър дьо Боневал с френския посланик при султана Дьо 

Вилньов се преди всичко отношения на съперничество. Интересите на двамата в 

                                         
25 SHD, Série MC, Dossier de François de Tott, 4yd 2900. 
26 Ibidem. 
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османската столица се преплитат през 1733 г., когато Франция, Испания и Сардиния 

обявяват война на Хабсбургската държава във връзка с въпроса за наследяването на 

полския престол. Франция възлага на Дьо Вилньов тежката задача да провокира 

османските действия27.
 
Портата обаче се вслушва в съвета на Дьо Боневал да не се 

ангажира с полския въпрос без да е сключила съюз с Франция28. 

Опитите на посланика да се възползва от значимото влияние, което Ахмед паша 

си извоюва сред султанските министри, започват през 1734 г. Тогава обаче Дьо Боневал 

отказва да си сътрудничи с представителите на неговата родина и опитите на Дьо 

Вилньов да убеди османците да се включат във войната продължават. Вече това е от 

изключителна важност за Франция, тъй като тя е обявила война на Хабсбургите в съюз 

със Сардиния и Испания29. 

Въпреки че през лятото на 1735 г. войната за Полското наследство приключва, за 

всички е ясно, че на султана тепърва предстои сблъсък с руснаците. Остава въпросът 

дали Хабсбургите ще се включат с реални действия срещу султана в изпълнение на 

съюзните си задължения. 

На 2 май 1736 г. Портата решава да обяви война на Русия заради обсадения през 

м. март Азов. В Константинопол се надяват Хабсбургската монархия да не се намеси в 

конфликта. Скоро обаче става ясно, че тя се готви да подкрепи Русия. Виенската 

подготовка за сблъсък става още по-ентусиазирана след уверенията на хабсбургския 

посланик в Константинопол Леополд Талман, че Османската империя е безсилна и ще 

бъде сразена лесно. Такива са опасенията и на Париж, откъдето на 17 юли 1737 г. 

пристигат указания до маркиз Вилньов да „успокои“ османците. Портата е силно 

изненадана от смяната на тона на френските насърчения, тъй като до този момент 

османците са обект на непрекъснати френски подстрекавания към военни действия30. В 

момента, в който Вилньов се опитва да спре войнственото стремление на османците, 

Боневал се заема да подклажда желанието на Портата за военни действия. Дори лично 

се включва в разработването на стратегия и тактика за войната. 

Френският двор се изнервя от тези инициативи на Ахмед паша, тъй като не 

                                         
27 Vandal, Albert. Une ambassade française en Orient sous Louis XV: la mission du marquis de Villeneuve, 

1728-1741. Paris: Cercle Saint-Simon, 1887, p. 189.   
28

 Vandal, Albert. Le pacha Bonneval, р. 49. 
29 Първев, Иван. Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и Османската държава 

(1683-1739). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997, с. 219. 
30 Saint-Priest, François-Emmanuel Guignard, comte de. Mémoires sur l’Ambassade de France en Turquie et 

sur le Commerce des Français dans le Le ant. Paris: Libraire de la Société Asiatique, 1877, p. 132. 
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желае хабсбургският владетел да се изправя срещу един единствен противник особено 

Османската империя, която считат, че ще бъде сразена лесно и че ще донесе на 

императора влияние на Балканите. Френското правителство силно препоръчва да се 

потърсят нови комбинации. Самият Дьо Вилньов също вярва, че неочакваните османски 

успехи във войната са временни и иска да се възползва от тях, за да прикрие реалната 

слабост на Османската империя и осигури по този начин запазването на нейната цялост. 

През 1738 г. Дьо Вилньов успява да убеди османското правителство, че Боневал 

работи против интересите на Портата. Ахмед паша е изпратен на заточение в края на 

същата година. Макар че двамата французи си съперничат от по-рано, след заточението 

у Боневал се заражда омраза към посланика31. 

Постът на Дьо Вилньов е зает през 1740 г. от граф Мишел-Анж дьо Кастелан 

(1702 – 1782 г.), който разполага с малко състояние и е изпратен от френското 

правителство в Константинопол, за да го увеличи. Той съумява да го направи като 

продава мускетарската си служба в Париж, а получените пари влага в османската 

столица. Още с пристигането си обаче, между него и Боневал възниква съперничество. 

Те дори стават врагове, тъй като Боневал непрекъснато пише доноси срещу Кастелан на 

външния министър на Франция маркиз д’Аргенсон във връзка с това, че иска постът на 

френски посланик в Константинопол да бъде зает от неговия племенник32. 

Съперничеството между двамата продължава само няколко години, тъй като във 

връзка с новите събития на международната сцена, в които Франция е противник на 

Хабсбургите, Кастелан се заема да привлече Ахмед паша на френска страна, за да 

осигури чрез неговите съвети османско съдействие в конфликта. 

До голяма степен отношенията на Франсоа дьо Тот с френските представители в 

Константинопол са доста по-регламентирани — те са определени от множество 

документи, като например инструкциите, които посланиците и самият Дьо Тот 

получават от Версай. Дьо Тот е изпратен в Османската империя през 1755 г. на 

съвместна мисия с Дьо Вержен
33
. Значението на Дьо Тот става от особена важност след 

подписването на договорите от Версай (1 май 1756 г. и 1 май 1757 г.), когато трябва да 

се убеди султана, че съюзът на Франция с Хабсбургите е насочен единствено срещу 

                                         
31 Сравни Lettres de Bonneval. – In: Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin. Tome 7. 

Limoges: Chapoulaud Frères, 1857, р. 43. 
32 Saint-Priest, François-Emmanuel Guignard, comte de. Ibidem, рp. 263–265. 
33 Mémoire Pour Servir D’instructions Au Sieur De Tott Allant à Constantinople Avec Le Chevalier De 

Vergennes [Texte Non Daté Et Non Signé : Archives Du Ministère Des Affaires Etrangères, Correspondance 

Politique De Turquie. Vol. 128, Fol. 155-160 ; Vol. 130, Fol. 52-56.], p. 422. 
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Прусия и Англия, но когато руската владетелка Елисавета се присъединява към 

Френско-хабсбургския съюз на 11 януари 1757 г. дипломатическата задача става още по-

деликатна
34

. 

Възложените от Версай поръчения включват двамата да се наблюдават взаимно и 

всеки един от двамата да докладва в подробности за дейността на другия. Така през 

1757 г. Дьо Вержен изпраща мемоар до френския крал, където изразява задоволството 

си от младия Тот, заради постигнатия от него забележителен напредък в изучаването на 

ориенталските езици и османските порядки. В този мемоар е препоръчано Дьо Тот да 

бъде натоварен „с част от задълженията на неговия баща“
35
. Става въпрос за 

дипломатическа дейност сред унгарското население в Османската империя, която ще 

бъде разгледана подробно по-долу. 

Когато става консул в Крим, съгласува своите действия с посланика в 

Константинопол Сен-При, но не се съгласява с някои предложения на предишния 

кримски консул Клод-Шарл дьо Пейсонел
36

. 

 

4. Отношения с унгарското население в Османската империя. 

Отношенията с унгарското население в Османската империя е все още твърде 

малко проучена страна от кариерата на военните съветници – французи. Именно в 

контактите между французите и унгарците на територията на държавата на султана 

проличават най-ясно промените, които са настъпили във френската политика след 

Дипломатическата революция през 1756 г. Тази политика може да се проследи чрез 

действията на двамата специалисти Дьо Боневал и Дьо Тот. 

Интересът на Франция към унгарското население в Османската империя започва 

след бунта на Ференц Ракоци (1703 – 1711 г.) в Унгария37. След като бунтовниците 

претърпяват неуспех, Ракоци емигрира в Османската империя, като е последван от 

                                         
34 Duparc, Pierre. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités 

de Westphalie  usqu’à la Ré olution française. Vol 29. Paris: C.N.R.S., 1969, p. XIX. 
35 Sérvice historique de la Défence (SHD), Série MC (Maréchaux de Camps), Dossier de François de Tott, 4yd 

2900. 
36 Peyssonnel, Charles de. Obser ations critiques sur les Mémoires de M. le baron de Tott, pour ser ir à 

l’histoire des Turcs et des Tartares. Maestricht: J. E. Dufour & Ph. Rouffo, 1785. 
37 Ференц Ракоци (1676 – 1735) е унгарски благородник, който през лятото на 1703 г. организира 

въоръжен бунт срещу централната власт. Скоро движението се разраства, за което допринася 

участието на императорската армия във войната за Испанското наследство. През 1704 Ракоци е 

избран за "ръководен княз" на Унгария. През 1707 офциално се обявява детронирането на 

Хабсбургите. През 1711 г. въстаническите лидери (без самия Ракоци) сключват споразумение с 

Йосиф I, и се възстановява управлението на Хабсбургите. Ференц Ракоци в знак на несъгласие 

емигрира в Османската империя. Вж. Първев, Иван. Цит. съч., с. 152. 
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много от бойците си. С възкачването на Луи XV (1715 – 1774 г.) на френския престол 

възниква идеята за създаване на елитна част във френската армия, която да е съставена 

от унгарски хусари. Първоначално е организирана разузнавателна мисия, с която е 

натоварен Ласло Берчени, унгарец от обкръжението на Ракоци
38
. За център на мисията е 

предвиден Родосто, където основно са съсредоточени бегълците от Хабсбургската 

държава. 

През 1720 г. е създаден хусарският отряд към френската армия. Това действие е 

съгласувано с мнението на султана
39
, а рекрутирането на унгарски бойци, намиращи се 

на територията на Османската империя, става под ръководството на френския посланик 

с разрешението на великия везир Ибрахим паша. Част от въпросния хусарски отряд на 

Берчени, още от самото му създаване (1720 г.), става и бащата на Франсоа дьо Тот, 

Андраш Тот. Преди това е бил участник във въстанието на Ференц Ракоци, емигрирал 

заедно с него в Османската империя, откъдето в последствие заминава за Франция. 

Андраш Тот често изпълнява дипломатически мисии в Османската империя, част от 

които включват привличане на унгарци за отряда на Берчени. По време на престоя си в 

държавата на султана научава много добре османски-турски език и татарски
40

. 

Французите очакват унгарските хусари да се включат в бойни действия срещу 

Хабсбургска армия. Действията на Ахмед паша Боневал 17 години след създаването на 

хусарския отряд са именно в тази посока, но те не са съгласувани с официалната 

френска политика и дори възпрепятстват усилията на френския посланик Дьо Вилньов 

да постигне мир между воюващите страни (1736 – 1739 г.). В стремежа си да помогне 

да бъде организирано унгарско въстание срещу Хабсбургите в хода на Османо-

хабсбургската война от 1737 – 1739 г., Ахмед паша се свързва с принц Ракоци. Скоро 

обаче Ракоци умира, като завещава делото си на сина си Йосиф. Наследникът, който не 

проявява никакъв интерес към възможността за унгарско въстание, иска да живее във 

Франция или Испания. Боневал успява да го убеди и така през 1737 г. Ракоци-син 

пристига в Константинопол. Планът на Ахмед паша е Йосиф Ракоци да отиде в 

Трансилвания, където да подбуди поддръжниците на баща му и с помощта на османски 

                                         
38 Boissau, Raymond. La levée de Bercheny-hussards. – In: Re ue historique des armées. No. 255, рр. 15–21 

[viewed 15 June 2009]. http://rha.revues.org/index6749.html. 
39 Ibidem. 
40 Tott et al. Ibidem, р. 15. 
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войски да поведе битка срещу императора41.
 
Новият велик везир Йеген паша натоварва 

Боневал със задачата да придружи младия Ракоци до границата. През януари 1738 г. той 

пристига със свитата си във Видин, а на 25 януари сключва формален договор с 

Портата. В него Ракоци е провъзгласен за „Duca di Ongaria е Principe di Transil ania” 

като се задължава да плаща 40 хил. пиастри годишен данък и да предоставя помощни 

войски на султана42. Оказва се обаче, че той няма никакви качества да поведе народа и 

никой не се отзовава на неговата кауза (или по-точно каузата на Боневал, чието лице е 

принцът). Това е провал за Боневал и неговите услуги в Константинопол оттук нататък 

не са така търсени, както по-рано. Още повече, че Портата вече желае да се ориентира 

към по-мирна политика, както я съветва Франция. 

За разлика от Дьо Боневал, който се свързва с унгарските представители в ущърб 

на официалната френска политика, Дьо Тот действа според изричните инструкции на 

френския крал
43
. Очаква се Франсоа дьо Тот да има силно влияние сред унгарското 

население в Османската империя, заради унгарския си произход и участието на баща му 

в бунта на Ракоци. Действително има автори, които силно наблягат на унгарския 

произход на барон Дьо Тот, като дори говорят, че той е унгарец на френска служба, но 

има основания да се говори за него като за французин – майка му е французойка и е 

роден във Франция. 

Още при първия си престой в Османската империя (1755 – 1768 г.) Дьо Тот е 

натоварен с изключително важна тайна мисия сред унгарците. Разчита се на доверието, 

което това население би изпитало към него, за да се следят техните настроения, както и 

настроенията сред унгарците в Хабсбургската монархия. В реч, предвидена да бъде 

изнесена пред унгарците в Родосто, Дьо Тот щял да се представи като изключително 

загрижен за положението им и за положението на Унгария. Резултатите от проучването 

за положението в унгарските територии французинът щял да опише в подробен мемоар 

до министъра на външните работи на Франция
44

. 

От друга страна се предвижда, че унгарски бегълци ще очакват съдействие от 

Дьо Тот в недоволството им спрямо хабсбургската владетелка заради унгарския му 

                                         
41 Ligne, Charles Joseph, Albert Lacroix. Mémoires sur M. le comte de Bonneval. – In: Oeuvres choisis 

littéraire, historiques et militaries du Maréchal Prince de Ligne. Vol. I.  enève: J. J. Paschoud, 1809, р. 
302. 

42
 Първев, Иван. Цит. съч., с. 238. 

43 Mémoire Pour Servir D’instructions Au Sieur De Tott Allant à Constantinople Avec Le Chevalier De 

Vergennes [Texte Non Daté Et Non Signé : Archives Du Ministère Des Affaires Etrangères, Correspondance 

Politique De Turquie, Vol. 128, Fol. 155-160 ; Vol. 130, Fol. 52-56.]. 
44 Ibidem, рр. 425–426. 
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произход. Инструкциите от Версай са категорични, че в такъв случай той не бива да се 

намесва, тъй като френският крал „не желае да се възползва от тези недоволства“ и 

„общото щастие в Европа е основното му намерение и за него е важно да бъде 

информиран за всичко, което може да го наруши“
45

. 

Чрез дипломатическите усилия на Франсоа дьо Тот Франция запазва контактите 

си с унгарците в Османската империя, но новият политически съюз от 1756 г. не 

позволява тези контакти да бъдат използвани за нещо повече от получаването на 

информация. 

 

5. Обществени реакции. 

5.1. В османския двор 

Със своята дейност граф дьо Боневал си спечелва врагове сред консервативно 

настроените кръгове на османското общество. Изключително силна е съпротивата на 

еничарите, които на няколко пъти правят опити да прекратят дейността на французина. 

По тяхно внушение корпусът на бомбардирите е изпратен на границата с Персия през 

1732 г. без своя предводител, а след завръщането на бойците човешките загуби не са 

попълнени с нови хора. След смъртта на Ахмед паша през 1747 г. резултатите от 

неговия труд са унищожени. 

Барон Дьо Тот се радва на доста по-голямо доверие сред османците. Въпреки че 

не сменя религията си, той владее до съвършенство езика им. В кореспонденцията си 

със султан Мустафа III, която води преди да поеме назначението като ръководител на 

артилерията, Дьо Тот обсъжда необходимостта от модернизиране на османската армия. 

На практика тези опити за модернизация започват в хода на Руско-османската война от 

1768 – 1774 г., когато необходимостта от реформи проличава особено ярко. По-високото 

доверие обаче, не довежда до по-трайни резултати в сравнение с тези на Дьо Боневал, 

тъй като веднага след като Франсоа дьо Тот напуска Османската империя, постигнатото 

от него е забравено под натиска на същите консервативни кръгове на османското 

общество и въпреки опитите на някои негови последователи да продължат делото му.  

 

5.2. „Репутацията“ на двамата французи в европейските страни. 

Трудно бихме могли да говорим за положителни реакции в Европа по отношение 

                                         
45 Ibidem, р. 424. 
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на назначенията на Александър дьо Боневал и Франсоа дьо Тот като военни съветници в 

османската армия. Дипломатическите документи и периодичният печат от периода 

говорят за силно притеснение от евентуалното възстановяване на османската мощ. 

Обаче, докато дейността на Ахмед паша от 30-те и 40-те години на ХVIII в. притеснява 

повече европейските дворове, включително и френския, работата на барон Дьо Тот 

предизвиква по-скоро обществен дебат в пресата. В този случай вече се прибавят и 

обвиненията по отношение на самата Франция, която не само подкрепя неговата 

дейност, но е издала и съответните официални документи тя да бъде извършвана. 

Приемственост в кариерите на граф Александър дьо Боневал и барон Франсоа 

дьо Тот може да се види в най-голяма степен единствено в областта на османските 

военни реформи през XVIII в. Въпреки че и двамата имат силна възможност да 

въздействат на османските политически решения, зад тяхното влияние в османската 

столица стоят различни интереси. Колкото до официалната френска политика, тя 

наблюдава всеки, който би допринесъл за осъществяването на интересите ѝ в региона 

на Югоизточна Европа, но не във всеки случай успява да постигне целите си. Ахмед 

паша Боневал е пример за възможните спънки пред дипломацията на френските 

посланици в Константинопол. Възможно е една от причините Франция да предприеме 

политика да изпраща официално военни съветници на султана през втората половина на 

XVIII в. да се крие именно в стремежа ѝ да попречи подобна дейност да се извършва от 

бегълци-противници на Франция. 

От друга страна военният съветник наблюдава в детайли развитието на 

османската армия, знае в подробности броя на оръдията или корабите, подготовката на 

армията и състоянието на командването. Специалистите от края на XVIII в. изработват 

много точни карти на черноморското крайбрежие, а в резултат от наблюденията на 

барон Франсоа дьо Тот върху дипломатическите институции в Османската империя на 9 

декември 1776 г. държавният секретар за флота на Франция издава заповед за 

регламентация на консулствата и регламентиране на консулската институция
46

. 

Ето как военният съветник при султана се оказва една доста важна фигура за 

политиката на Франция в Югоизточна Европа. 

                                         
46 Duparc, Pierre. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités 

de Westphalie  usqu’à la Ré olution française. Vol. 29. P. XLIV. 
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НЕМСКИТЕ КОЛОНИИ В ЮЖЕН КАВКАЗ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА РУСКАТА 

КОЛОНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНА (І ПОЛ. НА ХІХ В.) 

 

ЦВЕТЕЛИНА ХАРАЛАМИЕВА 

 

В началото на ХІХ в. Руската империя завладява, по мирен път или в резултат от 

войни, почти целия Кавказки регион, с което започват и големите изпитания пред 

руските власти, свързани с разработването и прилагането на подходяща форма на 

управление, целяща да превърне многообразното население в Кавказ и обитаваните от 

него територии в неотделна част от Русия. Множество методи се използват в тази 

насока, както в административно-правен, така и в социален, културен и религиозен 

план, придаващи собствена специфика на процеса на колонизация. Идеята за 

създаването на немски колонии е именно част от този процес, но не трябва да бъде 

разглеждана само като част от желанието на даден император – в случая Александър І 

или висш генерал като например А. П. Ермолов. Преселването на немско население в 

Руската империя и по-конкретно в Кавказ е свързано и с множество външни фактори, 

които всъщност подтикват множество семейства да търсят по-добър живот на изток. 

Съвкупността от външни и вътрешни фактори довеждат до очаквания, които в първата 

половина на ХІХ в. не се оправдават – нито от страна на преселниците, нито – от 

руските власти в Кавказ. През този тежък начален период на установяването на 

немците в региона е трудно да им се придава по-голямо значение за колонизацията като 

нейно оръдие, отколкото те всъщност са. 

Процесът на активна имиграция на немско население към Русия започва още от 

времето на Екатерина ІІ с Манифеста от 22 юли 1763 г.
1
, с който се разрешава на 

чужденци да се заселват в Руската империя като им се предоставят множество права и 

свободи и определени привилегии. Тогава се появяват множество немски колонии 

предимно в Поволжието и Причерноморието. Следващият важен документ в тази 

насока от 20 февруари 1804 г. е Манифест на Александър І за привличане на 

чуждестранни заселници в Новорусия и Крим, в който Кавказ не се споменава. Там, 

както и в последвалите няколко указа, въпреки известни ограничения, за преселниците 

се определят земи за установяване, освобождаване от данъци за 10 години, гарантирана 

свобода на вярата. Те трябва да отговарят на определени изисквания в професионален 

                                         
1
 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ), Собрание первое, T. 16, № 11880, 313-318 
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план, а именно да имат умения в селското стопанство, т.е. да бъдат добри земеделци и 

скотовъдци или да бъдат занаятчии. За предпочитане е преселването на семейства с 

деца, с оглед на това, че докато се установят на новите места за живеене хората няма да 

имат възможност да наемат работна ръка
2
. 

През 1817 г. започва и целенасочено заселване на немци в Кавказкия регион. 

Трябва да се отбележи, че през І пол. на ХІХ в. няма активна имиграция на немско на 

селение в Северен Кавказ, което се дължи на нестихващата дълги години Кавказка 

война. Неочакваните нападения на планинците пречат за трайното и безопасно 

установяването на чужденци по тези територии, поради което потокът се насочва към 

Южен Кавказ. Някои автори смятат, че затова има и конкретни причини, свързани с 

колониалната политика в региона след присъединяването му към Руската империя с 

цел не само укрепване на политическата власт и усвояването на икономическите 

ресурси, но и създаване на надеждна социална опора в неспокойния регион. Това се 

отнася особено за териториите на днешен Азербайджан, които са населени с компактно 

мюсюлманско население, смятано за не напълно лоялно към царската и при това 

християнска власт. Така „преселването на немски селяни, основаването на немски 

колонии и използването на немското население като надеждна опора в неусвоените 

региони на Руската империя“
3
 се разглежда като част от цялостната преселническа и 

християнизаторска политика, насочена към етно-конфесионални и демографски 

промени в новоприсъединените територии. „Асимилация“ на местното население и 

„усилването на християнския елемент“
4
 в региона са безспорните ѝ цели. Не трябва да 

се забравя и фактът, че немски колонии се появяват и в Грузия, където живее предимно 

християнско население, също и това, че немските колонисти са сектанти и не са 

мисионери, т.е. трябва да се прави съществена разлика между тях и религиозните 

мисии, които се появяват в Кавказ в този период и чиято цел е наистина проповядване 

на Божието слово и покръстване.  

                                         
2 ПСЗРИ, Первое собрание, T. XХVIІІ, № 21163.  

Допълнителни документи, определящи правата, привилегиите и изискванията към преселниците са: 

ПСЗРИ, Первое собрание, T. 28, №21777, № 20862, № 20988. 

3
 Зейналова, Судаба. Немецкие колонии в Азербайджане (1819-1941гг.). Баку: Типография „Араз“, 2002, 

с. 16. 

4 Вердиева, Хаджар. Немцы в Северном Азербайджане. Баку: ЭЛМ, 2009, с. 13–14. 
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Друга важна причина и вероятно лежаща в не малка степен в основата на 

немското преселение е свързана с нуждата от пренасянето и предаването на опит в 

селското стопанство
5
. Смята се, че идеята в тази насока принадлежи на ген. А. П. 

Ермолов – главен управител на Кавказ, който я споделя с министъра на вътрешните 

работи О. П. Козодавлев през декември 1816 г. Генералът отправя предложение да се 

създадат в Грузия образцови немски колонии за наставление на местните жители в 

селското стопанство. Той предлага „да се засели тук колония от трудолюбиви 

германци, чийто добър пример и очевидната полза за стопанството биха възбудили 

желание за подражание у другите.“
6
 Трябва да се отбележи, че по това време вече около 

50 немски семейства се намират при гр. Грослибентал под Одеса и са готови да 

продължат своя път на изток. Може да се каже, че именно в този момент има съвпадане 

на интересите на империята с резултата от външните фактори, допринесли за 

изселването на множество немци, най-вече от Вюртембергското кралство.  

Първата преселническа вълна се свързва с въведената в кралството през 1807 г. 

забрана за напускане на неговите територии. След края на Неполеновите войни крал 

Вилхелм І отваря границите през 1816 г., което от своя страна способства за нова вълна 

от емиграция към Русия и Америка. Основните причини поради, които населението 

напуска своите домове са тежките последствия от Неполеновите войни – разоряване на 

териториите, безимотност, увеличаване на налозите и данъците, неплодородие, глад. 

Именно тази реалност осигурява и добра почва за разрастване на мистико-религиозни 

учения, които пропагандират, че катаклизмите в настоящето са знак за скорошната 

поява на Антихриста и приближаването на края на света – апокалипсис, „спасение от 

който трябва да се търси в царството на вярващите, святата земя – на Изток“
7
. За да са 

готови за посрещането, те искат да се заселят възможно най-близо до Йерусалим 

„почитано от тях сборно място, избрано от самия Бог“
8
. Други секти се появяват във 

връзка със смяна на литургията през 1809 г., което предизвиква недоволство сред част 

от лютераните. Стига се до появата на радикални движения и разрив с Лютеранската 

                                         
5 Малиновский, Лев. Культуртрегерская миссия немецких колонистов в России (1762–1914). – В: 

Аркадий Герман, състав. Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового переселения 

немцев в Россию). Материалы 4-й международной научно-практической конференции Москва, 24–27 

августа 2012 г., Москва: МСНК-пресс, 2013, с. 70. 

6 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК), Т. 6., Ч. 1, с. 248–249. 

7 Зейналова, Судаба. Цит. съч., с. 14. 

8 АКАК, Т. 9, с. 702. 
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църква. От своя страна властите правят опит да пресекат сектите с укази, глоби, 

наказания и дори затвор.  

Преселението по религиозни причини се отнася най-вече за сектата на т.нар. 

хилиасти, които вярват в края на света и Второ пришествие в 1836 г., когато ще 

настъпи хилядолетното царство на обетованата земя, щастлив век (chilia ete – хиляда – 

едно хилядолетие)
9
. За своя родина те приемат Палестина и оттук желанието им да се 

преселят на Изток, в Кавказ (Арарат, Ноев ковчег).  

В историографията се среща и мнението за влиянето на още два фактора върху 

решението на Александър І. Единият се крие в династическите връзки между Руската 

империя и Вюртембергскто кралство, от чиято управляваща династия произхожда 

принцеса София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергска (Мария Фьодоровна) – 

майката на руския император. Сестрата на Александър І Екатерина Павловна е женена 

за крал Вилхелм. Другият е свързан с личността на балтийската баронеса В. Ю. 

Крюденер, за която се смята, че е посветила младия император в тайните на учението 

„хилиазъм“ и му е оказала силно въздействие за преселението на немците в 

империята
10
. Както и тази история, така и срещата на Александър І с представители на 

сектанти през 1816 г. в Щутгарт се смятат за легендарни, защото няма достатъчно 

документи, които да ги доказват. Дори през цялата 1816 г. императорът не е напускал 

пределите на Русия. 

Емиграцията на немците, желаещи да се преселят в Руската империя не е 

хаотична, а напълно организирана. Етапите са следните: подаване на заявление в 

местните органи, което трябва да бъде одобрено и подписано от краля; следва 

поименно обявяване на желаещите да се преселят и проверяване дали имат някакви 

дългове към кралството; организиране на продажбата на имуществото и плащане на 

налог за емиграция; получаване на разрешение за емиграция и последната стъпка – 

получаване на паспорт в руските консулства във Виена, Мюнхен, Щутгарт
11
. Някои 

окръзи от кралството губят 30% от населението си като основните направления са към 

Русия и САЩ. Пикът на емиграцията е през 1817 г., като според официални сведения 

на кралството през 1816 г. от 3108 емигранти 1071 са избрали Руската империята, а 

                                         
9 Чернова-Деке, Тамара. Немецкие поселения на периферии Российской Империи. Кавказ: взгляд сквозь 

столетия (1818-1917). Москва: МСНК-пресс, 2008, с. 18. 

10 Вердиева, Хаджар. Цит.съч., с. 15. 

11 Чернова-Деке, Тамара. Цит.съч., с. 19. 
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през 1817 г. от 17 383 – 9 394, което е почти два пъти повече от тези заминали за 

Америка
12

. 

Както беше споменато, в резултат от направеното предложение в началото на 

1816 г. ген. Ермолов получава разрешение да настани 50 семейства от 

Вюртембергското кралство и затова се отделя определена сума от хазната. От тях 29 

семейства искат да бъдат заселени в Кавказката губерния, но вътрешния министър 

препоръчва на Ермолов да ги настани в Грузия – в земи, подходящи за лозарство. Така 

в края на 1817 г. е създадена първата немска колония в Грузия на изток от Тифлис 

наречена Мариенфелд. На 7 септември 1818 г. Комитета на министрите взема решение 

колонистите да се заселят в Тифлиски и Елизаветполски уезд като дава право на замяна 

на държавни и частни зами и определя размера на участъка за всяко семейство на 35 

десети с право на ползване на гори и пасбища. Така в Тифлиски уезд възникват пет 

нови колонии, а в Елизаветполски – три. Броят на преселниците надминава 

първоначалните очаквания – по усреднени данни повече от 500 семейства (над 2000 

души) получават 20 900 десятъка земя, заселени в двата уезда на Тифлиска губерния в 

осем колонии, устоявайки на тежките условия на необичайно студената за тях зима на 

1818–1819 г.
13

 Поради тази причина с решение на Комитета на министрите от 1819 г. 

напълно е пресечена масовата имиграция на чужденци в Русия и е въведена забрана да 

се издават паспорти. Колониите се управляват вътрешно чрез селски прикази

. 

Специфично в системата на управление на колониите е това, че те се подчиняват 

непосредствено на главната администрация на Задкавказкия край. През май 1819 г. е 

издаден сенатски указ за създаването на Временна кантора за управление на 

поселенията на колонистите в Грузия, която ще се ръководи по правилата, утвърдени в 

южния край на Русия, но под главния надзор на управляващия Грузия. Важна роля и 

широки пълномощия по отношение делата на колонистите има назначения от кантората 

наблюдател на колониите. Тази система на управление, учредена при ген. Ермолов, 

просъществува до 1833 г.  

Много скоро обаче местната администрация и самият генерал започват да се 

разочароват от новите заселници. За първите три месеца, занимаващият се с делата на 

                                         
12 Пак там, с. 20. 

13 Чернова-Деке, Тамара. Позиция и роль А.П.Ермолова в становлении немецких колоний в Закавказье. 

– В: Отечественая история. РАН. Ин-т рос. Истории. М.: Наука, 2008, № 1, с. 19. 

 Приказ – административен орган в Руската империя през ХІХ в. 
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колонистите губернатор Ховен стига до извода, че „между този народ не само никаква 

нравственост, но и съгласие не съществува. Те се наричат сепаратисти, не признават 

никого над своето началство и твърдят, че пребиваването им в Грузия е само временно, 

а истинската им цел е в Йерусалим.“
14

 Ермолов пише: „Аз мислех, че те ще дадат на 

тукашната страна само пример за трудолюбие, стопанско устройство и нравственост. 

Напротив, голяма част от тези хора са само безделници, твърде малко се грижат за 

домашното устройство.“
15

 Това, което успокоява Ермолов е, че техните целодневни 

занятия за тълкуването на Апокалипсиса не влияят на местните жители. Той счита за 

напразни грижите на правителството за колонистите и се стреми да представи на 

вниманието на Комитета на министрите колко безполезни и дори вредни са тук 

колонистите, въпреки че не желае да бъде „упрекван за липсата на предвидливост“
16
. В 

своите „Записки“ той самокритично признава: „Аз, желаейки да дам на грузинците 

пример на стопански ред… записах тридесет семейства колонисти… Министърът ми 

предостави първите, които са му попаднали, и аз не постигнах своите цели. Но такова 

количество, в каквото дойдоха колонистите, аз никога не съм желал, а още по-малко 

бих могъл да съм доволен, като виждам сектите на сепаратистите, без всякаква 

нравственост, отдадени на разврат, невъздържани, сребролюбци и безцелни“
17

. 

Трябва да се отбележи, че колонистите успяват да създадат и първите неголеми 

пивоварни, дестилационни и кожарски фабрики според ведомостите на Грузинската 

кантора от 1823 г. Също така в колониите се отбелязва положителен прираст на 

населението. Те имат и определени преференции: освобождаване от военна повинност, 

20-годишен срок при изплащане на заеми, събиране фактически на     от дълга на 

колониите. Въпреки това тяхното значение не трябва да се преувеличава за този 

начален етап на развитие, но не трябва и прекалено тежко да се съдят колонистите, че 

са „негодни“ за постигане на целите, които са си поставили руските власти. Причините 

за това са обективни, свързани с тежката адаптация към новите климатични условия и 

условията на труд, неразрешени поземлени въпроси, смъртност и болести, бедствия и 

извършване на набези над колониите, езиковата бариера и затворения начин на живот. 

Немците дълго време трябва да се борят за физическото си оцеляване само на базата на 

                                         
14 Пак там, с. 21. 

15 Пак там. 

16 АКАК, Т. 6, Ч. 1, с. 340–341. 

17 Записки А.П.Ермолова 1798 – 1826. Москва: Высшая школа, 1991,  с. 323. 



118 

 

натуралното стопанство. Особено тежко влияние оказва и Руско-персийската война 

1826–1828 г., когато например колонията Екатериненфелд е тотално разорена, 29 

човека са убити, 142 отведени в плен, а тези които успяват да избягат се преселват в 

други немски колонии. Руското правителство оказва безвъзмездна помощ на 

разорените колонии, но несъмнено войната оставя своя отпечатък върху живота на 

немското население. 

През януари 1831 г. новият главен управител на Кавказ ген. И. Ф. Паскевич 

изготвя подробна записка до вътрешното министерство за състоянието на немските 

колонни, описвайки тежкото положение, в което се намират в голяма степен поради 

независещи от тях външни причини
18
. В резултат през юли същата година император 

Николай І утвърждава решение на Държавния съвет     от дълга на колониите да бъде 

опростен, остатъка разсрочен за 20 г. По-късно са решени и въпросите за размера на 

данъците и вида повинностите
19
, които немците трябва да плащат или отбиват, 

съобразени с препоръките на Паскевич на база реално състояние на колониите. Едва 

през 40-те г. на ХІХ в. настъпва  оживление и започват нови преселвания, както 

вътрешни, например от Новорусия към Кавказ, така и отново от Вюртемберг след като 

е вдигната забраната от 1819 г. Но и през този период сериозен остава проблемът за 

земята и недостигът ѝ за заселването на немски колонисти. Много от тях не желаят да 

се възползват от възможността да се заселят на помешчически земи например, тъй като 

губят правото да не плащат поземлен налог, нямат право да построят църква или 

училище на тази земя. 

Друг проблем, пред който се изправят руските власти е този с вътрешния разкол 

в немските колонии и появата на различни секти. Мерки за преодоляването на 

сепаратизма са Общия устав за всички евангелистки общини в Русия от 1832 г. и 

заменилият го през 1841 г. Устав за евангелистко-лютеранските енории на немските 

колони
20
. Въпреки това част от сектите продължават да съществуват, като през 1843 г. 

дори се стига до намесата на армията, когато голяма част немските колонисти, 

подведени от Варвара Шпон
21
, за която се смятало, че разговаря директно с Бог, искат 

да се преселят незабавно в Йерусалим. Хората, вярвайки че съвсем скоро ще настъпи 

                                         
18 АКАК, Т. 7, с. 239-241. 

19
 Пак там, с. 244. 

20 ПСЗРИ, Второе собрание, Т. 16, № 15059. 

21 Чернова-Деке, Тамара. Немецкие, с. 98;  Вердиева, Хаджар. Цит.съч., с. 17; АКАК, Т. 9, с. 690–691. 
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деня на страшния съд, оставят своята работа, започват да продават и подаряват своето 

имущество и да се стичат в сборния пункт Екатериненфелд. През май 1843 г. делегация 

на сепаратистите се явява пред главният управител на Кавказ ген. А. И. Нейдгард и 

заявяват своите намерения да се преселят, като искат съдействие за получаване на 

разрешение от руския император и от султана. Обстановката се влошава след като 

руските власти заявяват, че те могат да напуснат само в случай, че заплатят дълговете 

си към хазната, а ако проявяват неподчинение срещу тях щяла да бъде употребена сила. 

Тогава сектантите заявяват, че ще продадат цялото си имущество, за да върнат дълга и 

че са готови да умрат, ако не ги пуснат да заминат за Йерусалим. В края на месец май 

същата година колонистите започват да се стягат за път, а в началото на юни процесия 

от около 370 човека се изправя пред изпратените руски казашки части, които не ги 

допускат да продължат. Решение е намерено след като властите разрешават 

сепаратистите да изпратят свои съгледвачи  в Палестина, които да кажат дали има 

подходящи зами за заселване. Завърналите се през ноември 1843 г. представители с 

разочарование завяват, че условията за живот са лоши поради неплодородните земи, 

ниското ниво на административно управление и заплахата от нападение от бедуини. 

Тогава сепаратистите искат разрешение от руските власти да останат, като се 

съгласяват на категоричното условие на последните да се откажат от всякакви секти и 

да се върнат в лоното на Евангелистко-лютеранската църква. Свещеници на немците се 

осигуряват от колонията на швейцарските мисионери Базел в Шуша. 

През 1849 г. с въвеждането на кавказкото наместничество се прави 

реорганизация в управлението на колониите като се създава Експедиция по държавното 

имущество при Главното управление на наместника. Новата институция започва да 

обръща сериозно внимание на икономическото развитие на колониите, в които 

започват да процъфтяват различни отрасли през втората половина на ХІХ в. Но по 

отношение на разглеждания в статията период, поради споменатите по-рано причини, 

фактически всички отрасли на селското стопанство служат за собствено потребление и 

не способстват за развитието на търговски отношения. От друга страна усилията на 

руските власти в тази насока не са малко. Те се опитват да стимулират в колониите 

отрасли като бубарство, тютюнопроизводство, отглеждане на ориз, лозарство, 

овощарство и др. Така например „през 1841 г. 5 деца-колонисти са изпратени от 

управлението на немските колонии в гр. Нуху (Щеки) за обучение за овладяване на 

бубарството, а вече през 1845 г. в колонията Еленендорф има 40 домакинства на 
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бубари.“
22

 Ако тези опити тогава се оказват неуспешни, то още 60-те г. на века 

икономическата ситуация в колониите видимо започва да се променя. В 9-те немски 

колонии (7 в Тифлис, 2 в Азербайджан) населението е увеличило количеството 

притежавани земи и животни. В 7-те колонии в Тифлиски уезд има 4 мелници, 12 

ковачници, 5 завода за кирпич, 2 завода за сапун, 18 дестилационни за вино
23
. В 

Екатериненфелд има 1 пивоварен завод, но като цяло двете колонии в Елизаветполски 

уезд се специализират в производството на вино. В резултат от икономическия 

напредък през 1870 г. немските колонисти успяват да си изплатят своя дълг към 

руската хазна. Започват да се строят църкви, училища, започва изучаване на руски език. 

Всичко това обаче е свързано и с политиката на руските власти, които подкрепят 

икономическото развитие на колониите, като още от самото начало отпускат средства 

за установяване, разсрочват на няколко пъти изплащането на дълга и опростяват част 

от него, освобождават от определени данъци, воинска повинност (до 1887 г) и др. 

Значението на преселването на немци в Южен Кавказ за руската колонизация на 

региона определено не би следвало да се надценява що се отнася до първата половина 

на века. То разбира се е част от цялостната преселническа политика на Руската 

империя, но определено със значително по-малък обхват. За християнизаторска 

политика и създаването на стабилна опора на руската власт в региона също трудно 

може да се говори, тъй като следва да се прави разлика между преселници и 

мисионери, разлика в християнството, което изповядват немските колонисти и това, 

към което руснаците наистина се опитват да обърнат част от населението, но предимно 

в Северен Кавказ, а именно православието и като цяло намаляването на доверието към 

30-те г. на ХІХ в. към чужденците изповядващи различно от православното 

направление на християнството. Определено и 4 хил. д., колкото са приблизително 

немците през 60-те г. на века, не биха могли да бъдат солидна опора за прокарване на 

руска асимилаторска политика сред кавказкото население, което е хиляди пъти по-

многобройно и в голяма степен с утвърдени религиозни и културни традиции. Не 

трябва да се забравя и фактът, че почти 40 г. са необходими на немските преселници, за 

да почнат да живеят и да се развиват нормално в новите условия, в които са поставени 

след като напускат родината си. В икономически и културен аспект немците в Кавказ 

имат своя принос в развитието на региона, но той става видим през втората половина на 

                                         
22 Зейналова, Судаба. Цит. съч., с. 27. 

23 Чернова-Деке, Тамара. Немецкие, с. 63. 
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ХІХ в., когато краят на Кавказката война и стремежът към окончателното превръщане 

на региона в неотделна част от империята, води до съсредоточаването на усилията на 

Русия за прилагане на цялостна политика в икономически, социален и културен план. 
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ВАРИАНТИ НА РУСКИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ – СЪЮЗ НА РУСКИЯ НАРОД И 

ОБЩОРУСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

 

БИСЕР НУШЕВ 

 

Руският национализъм от началото на ХХ-ти век е обществено-политическо 

движение, чиято основна цел е отстояването на интересите на руската народност в 

рамките на Руската империя. Възникването му е обусловено от комплекс от фактори, в 

който се нареждат неуспешната Руско-японска война от 1905 г. и Първата руска 

революция от същата година, вследствие на която в страната се провеждат значителни 

реформи в държавното устройство, изразяващи се в учредяването на института на 

Държавната дума, в качеството й на законодателно народно представителство, 

реорганизирането на Държавния съвет и превръщането му в своеобразна горна камара 

на парламента, и разрешаването на организиран политически живот, който да отрази 

многообразието на социалната действителност в страната от този период. С издаването 

на Манифеста от 17-ти октомври 1905 г. и редакцията на Основните закони от 1906 г., 

отбелязаните промени окончателно стават факт, което предизвиква силна реакция в 

консервативните кръгове на руското общество, изразена в създаването на 

националистически организации, които полагат основите на руското 

националистическо направление в империята. 

Хронологическата рамка на историята на руския национализъм е ясно очертана 

и обхваща периода от 1905 г., когато се образуват първите политически организации 

като Руската монархическа партия, Съюзът на руските хора и Съюзът на руския народ, 

до февруари-март 1917 г., когато в резултат от революцията, руските 

националистически партии са забранени, повечето от водачите им са арестувани, 

унищожавайки по този начин движението като цяло. За времето на съществуването си 

то се изразява в цял спектър от формации, всички от които, с изключение на 

Общоруския национален съюз, заемат крайната част на политическото пространство, 

където най-голям е Съюзът на руския народ. Настоящото изложение представя Съюза 

на руския народ (СРН) като най-емблематичен представител на руските националисти в 

техния краен вариант и Общоруския национален съюз (ОНС), който се консолидира по-

късно и до края на съществуването си провежда умерено-националистическа политика. 
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Съюзът на руския народ възниква през октомври 1905 г., непосредствено след 

публикуването на Манифеста от 17-ти октомври, който потвърждава намерението на 

държавната власт за създаването на народно представителство, в качеството му на 

законодателен орган
1
. Организацията е създадена в Санкт Петербург и се явява 

поредната формация, чиито членове не приемат революционната реалност и промените, 

които тя предизвиква. На по-ранен етап, в Москва се регистрират Руската 

монархическа партия на Владимир Грингмут и Съюзът на руските хора, с ръководител 

княз А.Г.Щербатов, които хронологически поставят началото на политическото 

представителство на руските десни формации. Към предшествениците на СРН се 

отнася и Руското събрание, чиято история датира от 1900 г., когато възниква като 

елитарна организация, обединяваща представители на столичната аристокрация с 

подчертан интерес към руското културно наследство, история и етнография. Във връзка 

с революцията, след 1905 г., събранието се трансформира, „явявайки се своеобразен 

политически клуб”, който „в немалка степен съдейства за идейната, а в определено 

отношение и организационната консолидация на монархистите, особено в годините на 

революцията и веднага след нея”
2
. На практика дясното политическо пространство в 

края на 1905 г. представлява сбор от самостоятелни единици, само една от които е 

Съюзът на руския народ. За периода 1905-1907 г. той успява да се разшири и да се 

превърне в единствената „централна, общоруска организация”
3
, което дава основание 

да се смята, че програмните принципи и политическата практика на Съюза са 

представителни за крайно-дясната част на руското националистическо движение. 

Идеологията на Съюза на руския народ е симбиоза, в която намират място 

различни възгледи от консервативното монархическо наследство, националистическа 

реторика, подчертан антисемитизъм и чисто либерални виждания, каквото например е 

постулатът за съхраняването на неприкосновеността на частната собственост. 

Официалната теория на властта, изразена в триадата „Самодържавие, Православие и 

Народност”, се превръща в база, върху която се изгражда по-голямата част от 

програмата на организацията, но на която, във връзка с целите на обединението, се 

извършва ревизия, отговаряща на съвременните към 1905 г. условия. Уставът на СРН 

от 1906 г. е документът, който представя в завършен вид какво представлява Съюза и 

                                         
1 Полное собрание подробных программ существующих русских политических партии. Вильна: Тип. 

Русский почин, 1906, с. 135. 
2 Правые партии. Документы и материалы. Том 1. 1905-1910 гг. Москва: РОССПЭН, 1998, с. 11 
3 Правые партии…Пак там, с. 9. 
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фундаменталните му идеологически възгледи. За цел на Съюза на руския народ се 

поставя „развитието на националното руско самосъзнание и трайното обединение на 

руските хора от всички съсловия и състояния за обща работа в полза на нашето 

отечество – Русия единна и неделима”
4
. По отношение на православието и 

самодържавието са съответно членове 2, 3 и 4, в които се казва, че „благото на 

родината е в категоричното съхраняване на православието, руското неограничено 

(курсив мой – Б.Н.) самодържавие и народността”
5
, а на православната църква „трябва 

да бъде предоставено първенстващо и господстващо в държавата положение”
6
. 

Самодържавието се разглежда като „единение на царя с народа” и „съюза твърдо 

установява, че изменението на действащия строй трябва да се извърши не с 

провеждането в живота на ограничителни начала под формата на каквито и да било 

конституционни или въобще учредителни събрания”
7
. Точка 5 от документа е 

посветена на руската народност, на която „принадлежи първенстващо значение в 

държавния живот и държавното строителство”
8
. В бележките към точката 

допълнително се пояснява, че не се правят различия между великоруси, малоруси и 

белоруси, както и че „руският език е господстващ език в Руската империя за всички 

населяващи я народи”
9
. Относно антисемитизма, в бележката към чл. 15 се казва, че 

„евреи като членове на съюза никога не могат да бъдат допускани, дори в случай на 

приемане от тях на християнството”
10

. 

Силно влияние върху формирането на идеологията на СРН оказва 

„Ръководството на черносотника-монархист” на ръководителя на Руската монархическа 

партия и редактор на вестник „Московски ведомости” Владимир Грингмут, издадено 

през 1905 г.
11

 В него, на въпроса кой е длъжен да се бори с вътрешните врагове на 

Русия, към императорската армия и правителствените власти, се причислява трета сила, 

съставена от „всички черносотници-монархисти, т.е. целия Православен Руски Народ, 

който остава верен на клетвата към Неограничения Самодържавен Цар”
12
. Сред 

                                         
4 Союз русского народа по материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного 

правительства 191 г. Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1929, с. 411. 
5 Союз русского народа… Пак там. 
6 Союз русского народа… Пак там. 
7 Союз русского народа… Пак там. 
8 Союз русского народа… Пак там,с. 412. 
9
 Союз русского народа… Пак там, с. 414. 

10 Союз русского народа… Пак там. 
11 Грингмут, Владимир. Обьединяйтесь люди русские! Москва: Институт русской цивилизации, 2008, с. 

344. 
12 Грингмут. Пак там, с. 345. 
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вътрешните врагове, наред с демократите, конституционалистите, социалистите и 

революционерите, се причисляват и евреите
13
. Текстът на московския монархист е 

първото оформяне в синтезиран вид на основни положения от крайната 

националистическа доктрина, каквито са неограничеността на самодържавната власт на 

императора, борбата с революцията и посочването на еврейското население като 

сериозен враг, които се възприемат от страна Съюза на руския народ и до края на 

неговото съществуване остават практически непроменени. „Програмата на Руското 

събрание към избирателите за Държавната дума”
14

 е третият извор, който е основен за 

идеологията на крайните националисти като цяло, в частност на СРН. В него се казва, 

че „Царското Самодържавие не е отменено с манифеста от 17-ти октомври 1905 г. и 

продължава да съществува в Русия при нови условия и че Държавната дума не е 

призвана и в никакъв случай не може изменя каквото и да е в основните закони”
15

. 

Православната църква трябва да „съхрани в Русия господстващо положение”
16
, а 

еврейският въпрос следва да се разреши специално, поради това че „продължава 

стихийната враждебност на еврейството към християнството и нееврейските 

националности, и стремежът на евреите към световно господство”
17
. Документът 

завършва с пожеланието в бъдещия парламент руската народност да „състави грамадно 

национално мнозинство” и с лозунга „Русия за руснаците”
18
, който лозунг на практика 

описва в най-краткия възможен вариант идеологията както на Съюза на руския народ, 

така и на всички сродни на него политически организации. 

Подробното представяне на цитираните документи има за цел да покаже 

същността на доктрината не само на СРН, но и на целия крайно-десен 

националистически спектър и в същото време търси отговор на въпроса какво 

всъщност представлява Съюзът на руския народ?  

От идеологическа и политическа гледна точка, Съюзът е крайна 

националистическа организация, която си поставя за основна цел покровителстване на 

интересите на руската народност в многонационалната империя, както става ясно от 

Устава на партията, което несъмнено й отрежда място в групата на руските 

националисти от този период. Защитата на неограничената самодържавна власт на 

                                         
13 Грингмут. Пак там, с. 344. 
14

 Полный сборник платформ всех русских политических партий. Санкт Петербург, 1906, с. 127.  
15 Полный сборник платформ… Пак там. 
16 Полный сборник платформ… Пак там, с. 128. 
17 Полный сборник платформ… Пак там, с. 129. 
18 Полный сборник платформ… Пак там, с. 130. 
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руския император и яростното противопоставяне на законодателните функции на 

Държавната дума, са другите основни характеристики на формацията, които се 

формират вследствие от промените след Първата руска революция. Членовете на 

партията се обединяват за отстояването на монархическия принцип на управление във 

вида, в който съществува до 1905 г., което директно ги противопоставя на либералните 

и социалистически партии, които работят за коренната промяна на държавната система. 

Засилването на националните движения сред неруските народи в империята и тяхното 

участие във вълненията, са третият силен мотив, който оказва осезаемо влияние върху 

формирането на доктрината и политическата практика на СРН. В обобщен вид, 

отговорът на поставения въпрос е, че Съюзът е крайно дясна консервативна 

организация, защото не приема никакви либерални промени в устройството на Русия, 

отказва да допусне трансформация на правомощията на монарха, залага на 

традиционния подход при решаването на кризата, в която държавата се намира в това 

време, изразяващ се в преодоляването й посредством силови и административни мерки, 

и категорично не разглежда каквото и да било удовлетворяване на исканията на 

противниците си от либералната и социалистическа част на политическото 

пространство. В същото време организацията изповядва краен руски национализъм, 

като „става единствената партия, която пряко и недвусмислено се заявява за защитата 

на руските национални интереси, като по този начин заема празна политическа 

ниша”
19
. Крайността произлиза от програмните положения, както на СРН, така и на 

близките му формации, според които „не се допуска възможност за предоставянето на 

националните краища на самоопределение в каквато и да било форма”
20

. 

Идеологията на Съюза на руския народ в пълна степен определя политическото 

поведение, което той практикува в променените след 1905 г. реалности на имперската 

обществена система. Макар и да не одобрява новата Държавна дума, формацията 

участва на всички избори за нея, като получава представителство във Втората, Третата 

и Четвъртата думи, като в нито един от случаите не успява да стигне до мнозинство. 

Работата на крайно десните в парламента е в пряка връзка с цялостното развитие на 

системата на народното представителство, която се променя след 3-ти юни 1907 г., 

когато, чрез изменения на избирателния закон, правителството на Пьотр Столипин 

налага механизми, гарантиращи формирането на консервативен състав на събранието, 

                                         
19 Степанов, Сергей. Черная сотня. Что они сделали для величия России? Москва: Яуза-пресс, 2013, с. 

39. 
20 Степанов. Пак там. 
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което от една страна силно ограничава избирането на революционно настроени 

депутати, а от друга – дава възможност за внасянето, разглеждането и приемането на 

законопроекти, като по този начин системата реално започва да работи по начина, по 

който е замислена. От тази гледна точка за периода на т.нар. „думска монархия”
21

, 

показателно за поведението на крайните националисти е дейността им в третия и 

четвъртия състав на събранието. Ръководният принцип в политическата практика на 

СРН е подкрепата на официалната власт. Съгласно него правителството е назначено от 

императора, т.е. е израз на неговата воля, което от своя страна налага съгласие с нея. За 

крайно десните критикуването на изпълнителната власт е критика срещу монарха, 

което от доктринална гледна точка е недопустимо и би означавало асоцииране с 

опозицията в лицето на либералите и социалистите. Резултатът от това е проявата на 

подкрепа за Съвета на министрите в Думата и изключително рядкото противопоставяне 

на политиката на кабинета. Не винаги обаче има стриктно спазване на тази линия. 

Изключение представляват отношенията между СРН и Столипин, които за времето на 

управление на последния изминават пътя от одобрението до конфликта. Периодът 

1907-1911 г. за крайно десните се характеризира с разцеплението, преживяно Съюзът 

на руския народ, в което голяма роля изиграва правителството и по-конкретно 

министър-председателя. Според И.В.Омелянчук „по това време (1907 г. – Б.Н.) властта 

окончателно спира да се нуждае от помощта на монархическите партии за 

„въдворяване на реда” в страната. В новите условия на правителството са нужни вече 

не отделите на СРН с неговите кръстни походи
22

 и бойни дружини, а политически 

партии, способни да се борят с опозицията в Думата”
23
. Това е причината 

изпълнителната власт активно да насърчава разделянето на най-голямата крайно дясна 

партия чрез отделянето първоначално на Владимир Пуришкевич и неговите 

съмишленици в Руския народен съюз „Архангел Михаил” (на руски език „Союз 

Михаил Архангел” – СМА) , а в последствие свалянето на Александър Дубровин от 

поста председател на СРН, който през 1911 г. учредява собствена партия под името 

„Общоруски дубровински съюз на руския народ”. Идеята на Департамента на 

полицията за СМА е „този съюз, за разлика от СРН, бил замислен като партия на „не 

                                         
21 Омельянчук, Игор. Правые и П.А. Стоыпин. - В: Российская история. № 2. Москва, 2012, с. 69. 
22 Кръстни походи са шествия на руски монархически партии, отличаващи се с носенето на икони, 

хоругви и други християнски символи.  
23 Омельянчук. Пак там, с. 68. 
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уличното”, а преди всичко на парламентарното действие”
24
. На практика, след 1911 г. 

Съюзът на руския народ продължава да съществува като такъв, но силно променен на 

организационно ниво. До март 1917 г., СРН не изменя на фундаменталната си 

политическа линия никога да не бъде срещу на изпълнителната власт, което не 

изключва критикуването й по отделни въпроси. Подобно поведение е характерно за 

целия разглеждан период и в общи линии се следва от всички крайни 

националистически организации, дори и след мащабната трансформация на 

пространството, за която, както стана ясно, голямата роля принадлежи именно на 

държавната администрация. 

Общоруският национален съюз също е представител на руските националисти от 

началото на ХХ-ти век и се явява, за разлика от Съюза на руския народ, единствената 

умерено-националистическа партия от това време. Решаваща роля във формирането на 

идеологическата рамка на ОНС има историческият момент на неговото образуване, а 

именно 1908-1910 г., когато окончателно е преодоляна Първата руска революция и 

управленската структура на империята, в нейния трансформиран вариант като цяло 

започва да функционира сравнително добре. От това произлизат и съществените 

разлики между Общоруския съюз и другите руски националистически формации. 

На програмно ниво и тази партия възприема триадата „Самодържавие, 

православие и народност”, но голямата промяна, която настъпва е пренареждането й 

във вида „Руска народност, самодържавна власт и православие”, т.е. подчертано е 

националистическото начало, което, наред с присъствието му в името на 

организацията, дава основание на редица изследователи да наричат ОНС „партията на 

националистите”
25
. Потвърждение на това наблюдение се намира в Устава на 

Общоруския национален съюз от 1911 г., където главната от целите е „единството и 

неразделността на Руската империя и съхраняването във всичките нейни части на 

господството (курсив навсякъде мой – Б.Н.) на руската народност”
26
. Относно 

самодържавната власт на руския монарх, тя се разглежда „в единение със 

законодателното народно представителство”
27
, което се явява принципната разлика 

                                         
24 Правые партии… Цит.съч., с. 9. 
25 Правые партии… Пак там, с. 11; Санькова, Светлана. Русская партия в России: образование и 

деятельность Всероссийского национального союза (1908-1917). Орел: С.В.Зенина, 2006, с. 9; 

Коцюбинский, Даниил. Русский национализм в начале ХХ столетия: Рождение и гибель идеологии 

Всероссийского национального союза. Москва: РОССПЭН, 2001, с. 6. 
26 Устав Всероссийского национального союза. Санкт Петербург, 1906, с.1. 
27 Устав Всероссийского национального союза.  Пак там. 
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между тази партия и всички останали от руския националистически спектър и което е 

причината тя да бъде определяна като умерено-националистическа и умерено-дясна.  

Ключово място в изграждането на идеологията на ОНС заема публицистът 

Михаил Осипович Меншиков, от работите на когото следва да съди за същността на 

организацията. В статията „Общоруски национален съюз” от 21 февруари 1908 г., 

авторът квалифицира Съюзът на руския народ и сродните му като „битови национални 

съюзи”, а на бъдещата партия се гледа като на „руска национална партия” която да 

изповядва неговите умерени възгледи
28
. В друга статия от 5 юни същата година  под 

името „Националният съюз” се казва, че „признаването на установения от Основните 

закони титул на Върховната власт и нейното отношение към народното 

представителство – разграничава нашия съюз еднакво от революционните и 

реакционните партии”
29
. От текста е ясно, че „реакционни” са другите 

националистически партии, и че мястото на Националния съюз е по средата между 

двете крайности лява и дясна. Това виждане се споделя и от изследователя 

Д.А.Коцюбински, който смята, че националистите следва да бъдат разполагани между 

реакционерите и радикалните реформатори като по този начин осъществят на практика 

идеята си за постепенно социално-политическо реформаторство, което да бъде 

направено от съвместните усилия на самодържавната власт и обществото, в лицето на 

представителните учреждения
30
. Според друг изследовател на Общоруския национален 

съюз – П.Б.Стукалов, възникването на организацията е обусловено от умерено-

реформистката доктрина на Пьотр Столипин, самостоятелен елемент от която е 

национализмът. За практическата реализация на тази програма е необходима 

поддръжка от нова обществено-политическа организация, която да съдейства за 

нейното реализиране. „Именно в това качество е длъжна да действа политическата 

партия на руските националисти – Общоруския национален съюз”
31

.  

От приведеното следва да се заключи, че в същността си Общоруският 

национален съюз е умерен представител на руското националистическо движение, 

който заема пространството между крайните му близки по националистическа линия 

партии, категоризирани като „реакционерски” и реформаторски. На практика има 

сливане на силно подчертан руски национализъм, който заема централно място в 

                                         
28

 Меньшиков, Михаил. Письма к русской нации. Москва, 2005, с. 42. 
29 Меньшиков. Пак там. 
30 Коцюбинский. Цит.съч., с. 492. 
31 Стукалов, Пьотр. Политические и правовые учения в России во второй половине ХIХ-начале ХХ века: 

Всероссийский национальный союз и его идеологи. Воронеж, 2011, с. 10. 
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идеологически план, но в същото време задължително дистанциране от другите 

националисти, квалифицирани като крайни консерватори и монархисти, и 

трансформиран възглед за самодържавната власт на императора, обединена с 

народното представителство, което е друг начин да се обърне внимание на 

реформаторското начало в партията, съвпадащо с визията на Пьотр Столипин за 

държавната система на Русия след промените от 1905-1907г.  

Крайните националисти „внимателно (и ревниво) се отнасят към възникването 

на тази нова партия, виждайки как интереса на правителството се концентрира върху  

националистите”
32
. На Общоруския конгрес на десните през октомври-ноември 1909 г. 

се разглежда отношението, което следва да се вземе към новата формация, като се 

отбелязва, че от една страна тя възприема „основно и скъпо за десните партии 

положение” каквото е „господството на руския народ в Руската империя”, но 

недостатъчно ясно се засвидетелства готовността на Националния съюз за защитата на 

„неприкосновеността на господстващото положение на православната църква и 

неограничеността на самодържавието”
33
. От това становище се вижда, че за крайно 

десните, дясна може да бъде организация, която споделя напълно техните основни 

норми, каквато е неограничеността на самодържавната власт на монарха, което пък за 

идеолозите на ОНС, като М.О.Меншиков, е основната и най-съществена разлика, която 

дава правото на самостоятелно съществуване на новата формация, и която всъщност е 

неговото нововъведение в политическата мисъл за периода. Специално място на 

Общоруския съюз отделя Лев Тихомиров, редактор на вестник „Московски ведомости”, 

който, макар и да не е активен член на крайните националисти, е известен с 

консервативните си възгледи, голяма част от които съвпадат с идеологията им. В 

статията си „Какво недостига на Националния съюз?”
34

 от 1910 г., като слаби страни на 

програмата на партията се отчитат липсата на отношение към религиозния елемент, 

господството на руската народност да бъде „не на територия, а в държавата” и 

сливането на законодателното народно представителство със самодържавната власт, 

която „винаги ще остане неограничена”. В заключение, Лев Тихомиров казва, че 

„Общоруския национален съюз, ако иска да живее, трябва внимателно да преразгледа 

тези болни места от своята програма и да се отрече от тях. От това зависи цялото 

                                         
32

 Правые партии…  Пак там, с.12. 
33 Правые партии… Пак там, с.12. 
34 Тихомиров, Лев. Чего недостигает Национальному Союзу? - В: К реформе обновленной России 

(Статьи за 1909, 1910, 1911 гг.). Москва, 1912. 
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негово бъдеще. Той е длъжен да придобие или действително национално съдържание, 

или да очаква обвинения в това, че неговият „национализъм” е само уловка за 

прикриването на „октомврийски” (наименование на партията Съюз „17-ти октомври” – 

Б.Н.) замисли”
35

. 

Специално място в представянето на ОНС следва да се отдели на ролята в 

създаването му на премиера Пьотр Столипин. Периодът на изграждане на партията 

1908-1910 г. съвпада с развитието на усъвършенствания вариант на „думската 

монархия”, който води началото си от Третата дума, сформирана по новия избирателен 

закон от 3-ти юни 1907 г. Същността на вътрешната политика на правителството е 

утвърждаването на пакет от закони, които по еволюционен път да реформират 

империята, като централно място заема Законът за аграрната реформа. Изпълнителната 

власт разчита това да се извърши чрез разглеждането и приемането им от страна на 

парламента, като по този начин той ще оправдае съществуването си и системата, 

изградена на базата на промените от 1905 г. ще заработи, което не се случва с първите 

два варианта на представителството. За да се въплъти така показаният в доста 

синтезиран вид замисъл на правителството, на него му е необходимо мнозинство, по 

възможност съставено от националистически и консервативно настроени избраници, 

което да гласува нормативните актове. От търсенето на това мнозинство произлизат два 

независими, но взаимосвързани процеса, а именно: 1) Разцеплението на крайно десния 

Съюз на руския народ и появата на СМА на Владимир Пуришкевич и замяната на 

Александър Дубровин, който не подкрепя преобразуванията в селото, с Николай 

Марков, който заедно с В.Пуришкевич застават зад реформите на кабинета и 2) 

Изваждането на умерено-десните депутати, които заедно Партията на правовия ред 

полагат основите на Фракцията на националистите и умерено-десните (ФНУП), от 

която води началото си Общоруския национален съюз и която от своя страна, в 

коалиция със Съюз „17-ти октомври” формира желаното проправителствено 

мнозинство в парламента. За личното участие на Столипин в показаните процеси става 

дума в спомените на председателя на „октомврийците” Александър Иванович Гучков, 

където той споделя, че „тогава в Столипин и в мен се яви мисълта да намерим това 

мнозинство в разкола на десния сектор”
36
. Според А.Н.Шварц, министър на 

просвещението в правителството, националистите „Столипин винаги е смятал за свое 

                                         
35  Пак там, с. 49-51. 
36 Александр Иванович Гучков рассказывает…Воспоминания Председателя Государственной Думы и 

военного министра Временного правительства. Москва, 1993, с. 50-51. 
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създание”
37
. Изследователят П.Б.Стукалов смята, че „Съюзът по същността си 

представлява първия опит в историята на руската държава за създаването на 

проправителствена управляваща партия”
38
, а личното участие на министър-

председателя в това, според С.Санкова е „важно, но не определящо”
39
. Към настоящия 

момент няма единно становище до каква степен Пьотр Столипин персонално е 

отговорен за създаването на партията на националистите, но със сигурност е доказано, 

че тя е дълбоко свързана с промените от 3 юни 1907 г. и цялостната представа на 

правителството за вътрешната политика. Определението, описващо и двете е 

умереност. Умереност в руската национална реторика, умереност в консервативната 

политика, умереност в либералните реформи. Това трябва да е значението на думите на 

министър-председателя, описващи представата му за вътрешната му политика, т.е. „на 

лека спирачка, непрекъснато напред”
40
, и това накратко е същността на Общоруския 

национален съюз, чиято идеология, според Д.А.Коцюбинский, най-точно се 

характеризира „като вариант на консервативно-либералния национализъм”
41

.  

Последователното представяне на Съюза на руския народ и Общоруския 

национален съюз улавя автономността им в качеството им на варианти на руския 

национализъм. Разгледани в общност, между тях съществуват немалко сходства, както 

и сериозни разлики. Двете политически формации силно се доближават на ниво 

програма и идеология и в същото време там са и най-сериозните им разминавания. 

Отстояването на официалната формула „самодържавие, православие и народност” ги 

обединява, особено що се касае до народността, под която недвусмислено се разбира 

руската. Защитата на самодържавието на руския император също е обща цел, но ОНС 

не само, че не държи на неговата неограниченост, а точно обратното – представя го в 

единство със законодателното народно представителство, което е най-същностната 

разлика със СРН и другите крайно десни сили. От това разминаване произлиза 

определението в историографията за Националния съюз като умерен и 

самоопределението му като такъв, засвидетелствано в работите на неговия идеолог 

М.О.Меншиков. Антисемитизмът и посочването на еврейското население на Русия за 

главен виновник за събитията след 9 януари 1905 г., когато започва Първата руска 

                                         
37 Шварц, Александър. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о Государе. Москва, 1994, с. 

43. 
38

 Стукалов. Цит.съч., с. 167. 
39 Санькова. Цит.съч., с. 104-115. 
40

 Розанов, Василий. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911г. Москва: 

Республика, 2011, с. 229. 
41 Коцюбинский. Цит.съч., с. 495. 
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революция, е недвусмислено подчертавано и от двете страни. По този въпрос няма 

абсолютно никакви нюанси и всеки опит за промяна на ограничителното 

законодателство в тази сфера, включително и от страна на Пьотр Столипин, 

предизвиква временното им коалиране за недопускането му. Друг аспект на 

националния въпрос, какъвто е т.нар. „украински въпрос”, също е еднакво тълкуван в 

посока на отричането на съществуването на самостоятелна, различна от руската, 

украинска нация.  

Противоположностите, ако не повече, то със сигурност са колкото приликите. Те 

са обусловени основно от времето и условията, в които се изграждат партиите. Съюзът 

на руския народ се консолидира през октомври 1905 г., в разгара на революцията и за 

периода до 1907 г. успява да обедини около себе си повечето от противниците на 

радикалния път за промяна на страната, което се извършва с големи манифестации, 

често пъти прерастващи в кървави сблъсъци. В това своеобразно „смутно време” 

партията успява, благодарение на директната подкрепа от страна на властта, да бъде 

сериозен противник на революционните сили в лицето на социалистите и анархистите 

на уличната арена, което й позволява директно да проследи силата на масовото 

движение, но непризнаването на парламентарния вариант на политическата борба и 

отказът от неговото използване, са причината в променените условия след 3 юни 1907 

г. изпълнителната власт да търси подкрепа от националисти, но с умерени възгледи, 

които да печелят в парламента. Общоруският национален съюз е продукта от това 

търсене. Той се изгражда във връзка с политиката на Столипин и съответно изпълва 

съдържанието, което правителството му отрежда. Анализът на изворовата база и 

историографската литература за ОНС дава основание да се смята, че на доктринално 

ниво организацията не предлага нищо ново в теоретичен план, а всъщност тя, 

видоизменяйки противоречието „неограничено самодържавие – Държавна дума” като 

примирява и съчетава двете му части, се превръща в практическата реализация на 

крайните националисти, запазвайки национализма и приемайки новата държавна 

система на „думската монархия”, което от своя страна е фундаменталната разлика 

между двете крила на руското националистическо движение. 

„Какво е това национализъм?”
42

 пита от страниците на „Московски ведомости” 

през 1910 г. Лев Тихомиров и дава своя отговор, че „в действителност това понятие и 

                                         
42 Тихомиров, Лев. Что такое национализм? – В: К реформе обновленной России (Статьи за 1909, 1910, 

1911 гг.). Москва, 1912, с. 46-48. 
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принцип във висша степен са ясни и се свеждат до това, че ние сме самите себе си. 

Нацията, народът, както и отделния човек, имат свой особен характер, своя, 

метафорично да се изразя, личност”
43
. Съюзът на руския народ и Общоруският 

национален съюз до 1917 г. представляват двата най-съществени израза на руския 

национализъм от този период. Те разработват собствени, уникални в някои отношения, 

модели на разрешаването на проблемите пред империята от позицията на руската 

народност, които в крайна сметка се оказват неработоспособни. Еволюционният модел 

на реформи, прилаган след 1905 г., отстъпва място на новата революционна реалност, 

сред първите жертви на която е руското националистическо движение във всички 

негови форми.  

                                         
43 Тихомиров. Пак там, с. 48. 
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ПЪРВАТА ИНДОКИТАЙСКА ВОЙНА 1946–1954 г. И НАЧАЛОТО НА 

БЪЛГАРО-ВИЕТНАМСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

КРУМ ЗЛАТКОВ 

 

Краят на Втората световна война внася дълбоки промени в съотношението на 

силите в Югоизточна Азия. През август 1945 г. частите на съветската армия преминават 

в настъпление, като унищожават изключително силната японска Квантунска армия в 

Манджурия, овладявайки по този начин северните части на Китай и Корея. В тези 

условия на 2 септември 1945 г. силите на Виетмин (Лига за независимост на Виетнам – 

националкомунистическа военнополитическа организация, начело с Хо Ши Мин, която 

си поставя задачата да се бори с японските окупатори, създадена през 1941 г.) обявяват 

независимостта на страната и полагат началото на Демократична република Виетнам.
1
 

Въпреки успехите си в северната част на страната, те срещат известни затруднения в 

южната част, където са принудени да делят властта с многобройни националистически 

и религиозни групировки. Така към декември 1945 г. всички японски военни сили, 

намиращи се на територията на Виетнам, са разоръжени. На 28 февруари 1946 г. 

представители на Франция подписват в Чунцин съглашение с Китай, според което 

националистическите сили на Чан Кайши трябва да се изтеглят от Виетнам като на 

тяхно място пристигнат френски военни и административни лица. В замяна на това на 

Китай се предоставят някои привилегии в северните райони на Индокитай.
2
 През месец 

март 1946 г. Франция признава съществуването на независима виетнамска държава в 

северната част (ДР Виетнам), но според условието, тя да бъде в състава на Френския 

съюз и на нейна територия да бъде оставен гарнизон за срок от пет години. 

Ръководството на Виетмин обаче не се съгласява на подобни отстъпки и започва да 

напада намиращите се в ДР Виетнам френските части. При така стеклите се 

обстоятелства военната конфронтация между ДР Виетнам и Франция става неизбежна.
3
 

Така новите геополитически реалности стават причина за Първата индокитайска 

война (1946–1954 г.), като конкретен повод за това е откриването на огън от френска 

                                         
1 За по-подробно вж. в: Warner, Philip. Japanese Army of World War II. London: Osprey Publishing. 1973.   

2 Ильинский, Михаил М. Индокитай: Пепел четырех войн (1939–1979 гг.). Вече. Москва, 2000, с. 5. 

3 Гордиенко, Алексей Н. Войны второй половины ХХ века, Минск. Литература , 1998, с. 243. 
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страна по лодка, която според тях пренася оръжие за Виетмин, в пристанището Хайфон 

на 20 ноември 1946 г.
4
 Месец по-рано в Сайгон е извършен десант на 90 хил. френски 

войници от Далекоизточния експедиционен корпус (CEFEO – Corps Expéditionnaire 

Français en Extrême-Orient)
5
.       

 Природните дадености и климатичните условия имат съществена роля за развоя 

на бойните действия. Топографията на Виетнам създава много трудности за 

провеждането на обичайните наземни бойни операции. Почти половината от 

територията на страната е покрита с гъсти гори, пътищата в повечето случаи са 

труднопроходими и предоставят възможност за изготвянето на засади. В този смисъл 

да се водят широкомащабни бойни действия с поддържката на бронетехника в такива 

местности е крайно затруднително, а на много места невъзможно. От друга страна 

Виетнам се намира в зоната на субтропическия климат и почти през цялата година 

съществува много висока влажност. Времето в региона се определя от сменящите се 

югозападен и североизточен мусони, които оказват значително влияние на бойните 

действия. Силите на Виетмин планират настъпателните си операции по т.нар. „сезонен 

принцип” – от средата на октомри до средата на май. Така климатът от една страна 

ограничава действията на французите, а от друга активизира дейността на Виетмин. 

Друг важен фактор, оказващ сериозно влияние на характера на бойните действия, се 

явява транспортната система на страната, която е остаряла и примитивна и тиловото 

снабдяване трябва да се осъществява изключително по въздуха.
6
  

Войските на CEFEO наброяват ок. 115 хил. души в 1947 г., като за периода 

1951–1954 г. нарастват на 175 хил. души (54 хил. французи, 48 хил. африканци
7
, 20 хил. 

от Френския чуждестранен легион, 53 хил. виетнамци под френско командване; 

                                         
4 Davidson, Philip  Vietnam At War. The History 1946–1975. London: Oxford University Press, 1991, p. 44. 

5 Френският далекоизточен експедиционен корпус (CEFEO) се създава през март 1945 г., като войници за 

него се набират от всички колонии, протекторати и полуавтономни държави, намиращи се под френска 

власт (напр. Сенегал, Мадагаскар, Тунис и др. под.). Така напр. войници от Лаос и Камбоджа, които 

заедно с Виетнам, официално се водят част от Френски Индокитай (респ. от Френския съюз/Франция), 

взимат участие във войната на страната на CEFEO. 

6 Davidson, Philip Op. cit., pp. 37–39. 

7 Съществува федерация на френските колонии в Африка – Afrique Occidentale Française (AOF) – 

откъдето Франция също набира войски за войната в Индокитай. По този принцип участие във войната 

взимат сенегалци (обучавани в Учебен пехотен център № 2, намиращ се в Южен Виетнам), алжирци, 

мароканци, тунизийци. 
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военноморски флот от 5 хил. д., военновъздушни сили от 10 хил. д., а също и ок. 55 

хил. д. доброволни помощници от местното население).
8
 В региона CEFEO имат на 

разположение механизирани части, щурмова и транспортна авиация и бойни кораби 

(действащи по течението на големите реки и делтата на Тонкинския залив. Въпреки 

това френската армия има своите минуси. От самото начало те водят бойните действия 

доста непоследователно, а основната грешка на командването за целия период на 

войната остава подценяването на противника. От своя страна силите на Виетмин 

въпреки численото превъзходство, нямат опитни офицери, (с изключение на 

главнокомандващия Во Нгуен Зиап), те не разполагат с достатъчно оръжие, отсъства 

бронетехника, артилерия и поддръжка от въздуха, а тиловото обезпечаване е крайно 

незадоволително. Личният състав не притежава опит за водене на широкомащабни 

сражения. Въпреки това частите на Виетмин имат редица преимущества – те се 

сражават на своя територия, за своята независимост и при подкрепата на голяма част от 

населението, а природните и климатичните условия благоприятстват за водената от тях 

тактика на засади и неочаквани стремителни рейдове. Тя дава преимущество на 

лековъоръжените пехотни армейски части и партизански формирования над 

механизираните френски войски. Релефът на местностите, климатът, растителността и 

недостатъчните пътни артерии ограничават използването на бойна авиация, 

бронетехника и мобилни наземни сили. Географското положение на Виетнам позволява 

снабдяване от съседен Китай, а също така използване на неговата територия за 

военноподготвителни лагери.
9
       

Още от начало на войната главна арена на бойни действия става Северен 

Виетнам, особено делтата на Червената река и територията на север и на запад от нея. 

Към края на месец март 1947 г. французите контролират Ханой, Хайфон, Хюе и други 

важни населени пунктове, както и свързващите ги пътни артерии. Освен това в техни 

ръце се намират морското крайбрежие и устията на реките, както в северната част (Bak 

Bo или Тонкин), така и в централната част (Trung Bo или Анам), в това число и делтата 

на Червената река.
10

 През първите две години (1946–1947 г.) френското командване 

цели нанасяне на бърза победа над Виетмин, обаче проведените общо три операции с 

                                         
8 Widrow, Martin The French Indochina War 1946–54. London: Osprey Publishing, 1998, p. 11. 

9 Davidson, Philip. Op. cit., pp. 40–42. След победата над Чан Кайши Китай започва все по-активно да 

подпомага силите на Виетмин. Ильинский, М. М. Цит. съч., с. 244. 

10 Davidson, Philip Op. cit., p. 46. 
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използването на въздушнодесантни части и бронирани машини, главно танкове и 

амфибии, не дават съществени резултати, тъй като въпреки бързите действия при всяка 

по-сериозна заплаха силите на Виетмин се инфилтрират в гъстата джунгла. Французите 

не успяват да пленят командващия силите на Виетмин ген. Зиап, а другата задача да 

изведат Виетмин в решаващо сражение остава неизпълнена. Така основните френски 

войски постепенно отстъпват към делтата на Тонкинския залив, оставяйки зад себе си 

малочислени фортове и гарнизони.
11

 Постепенно в Среден Виетнам французите държат 

само големите градове, а техните позиции започват да намаляват дори в южната част на 

страната, където има традиционно силно френско влияние. Промени не донасят и 

следващите военни години (1948–1950 г.), въпреки смените във френския висш 

команден състав. Трябва да споменем, че силите на CEFEO в действителност никога не 

успяват да поемат изцяло контрола над дадена територия. Те овладяват единствено 

големите градове, където разполагат свои гарнизони, докато околностите остават 

несигурни и са изцяло в ръцете на партизанските части.
12

 От своя страна за периода 

1946–1949 г. силите на Виетмин се намират на границата на оцеляването. Следвайки 

класическата доктрина на китайския лидер Мао те първоначално се стремят да укрепят 

своите бази (тяхната основна база се намира в района Виет Бак, Северен Виетнам), а 

също ръководните структури, подкрепата на местното население и организирането на 

редовни военни части. В такъв смисъл военното и политическо ръководство на 

Виетмин се старае да избягва крупни боеве, а за този период сраженията се водят от 

партизански формирования и опълчение. Голяма роля за консолидирането на силите на 

Виет Мин след 1949 г. имат китайските тренировъчни лагери в Уеншан, Лонг Джоу, 

Джинг Си и Сзу Мао. От китайската страна Виетмин получават големи количества 

въоръжение и екипировка, като първата бойна дивизия на Виетнамската народна армия 

(ВНА) (308-ма дивизия) е изцяло обучена и окомплектована в Китай през август 1949 

г.
13

          

Така през 1950 г. започват първите сериозни настъпателни операции на Виетмин 

като основните сили са насочени към делтата на Тонкинския залив, а част от тях са 

концентрирани на север от Ханой. През есента на същата година части на ВНА със 

                                         
11 Davidson. Ibid., p. 50, p. 57. 

12 Widrow, Martin Op. cit., p. 6. 

13 Widrow. Ibid., p. 22. За връзките между Виетмин и Китай вж. по-подробно: Olsen, Mari Soviet-Vietnam 

Relations and the Role of China 1949–64: Changing Alliances (Cold War History). New York: Rotledge, 2006. 



139 

 

щурм превзимат градовете Донг Кхе и Тхат Хе.
14

 През периода януари 1951–май 1952 

г. се състои всеобщо настъпление на Виетмин, чиито резултати са доста 

противоречиви. Сражения се водят за отделни укрепени пунктове, основно в районите 

на делтите на Тонкинския залив, Черната река, а също и в Централен Анам.
15

 На 13 

януари 1951 г. със силите на 308-ма и 312-та дивизия на ВНА е превзет Вин Йен. 

Трябва да отбележим, че тук за първи път от френските сили при въздушна атака се 

използва напалм. През март с.г. 308-ма, 312-та и 316-та дивизия на Виетмин овладяват 

за кратко Мао Кхе, застрашавайки пристанището в Хайфон. Техните сили са 

отблъснати с помощта на сенегалски военни части и френски войски, намиращи се на 

гарнизон в околните градове. През месеците май и юни 1951 г. 304-та, 308-ма, 312-та и 

320-та дивизии на ВНА водят сражения със силите на CEFEO (3 мобилни групи – на 

фр. „Groupes Mobiles” – GM
16
, 4 артилерийски групи, една група бронирани машини, 

както и части на НАВ
17
) в Делтата на Червената река. През септември – октомври 1951 

г. ген. Зиап дислоцира 141-ви и 209-ти полкове, както и 312-та дивизия в територията 

между Черната и Червената река. В състоялото се сражение до Ния Ло обаче те са 

отблъснати от силите на НАВ, подкрепени от въздушнодесантни части. На 15 ноември 

с.г. започва операция „Лале” (“Tulip”) на войските на CEFEO, чиято задача е 

възвръщането на Хоа Бин. Градът е завладян отново от французите без значителни 

трудности, а шест мобилни групи са изпратени за овладяване контрола над 

Транспортно шосе № 6 (Route Coloniale – RC.6). Ген. Зиап предпочита да не влиза в 

сражение и заповядва изтегляне дълбоко в джунглата, подготвяйки се за настъпление 

по делтата на Черната река, което започва през м. декември от части на 312-та 

дивизия.
18

 

                                         
14 Ильинский, Михаил М. Цит. съч., с. 244. 

15 За по-подр. Davidson, Philip Op. cit. , pp. 105-135. 

16 Groupes Mobiles (GM) – механизирани групи; формират се през зимата на 1950–1951 г. по модела на 

т.нар. “Combat Command” – американски механизирани войскови части от времето на Втората световна 

война. Съдържат четири мотобатальона, моторовлачни оръдия, лекобронирани машини и/или танкове, 

сапьорна и медицинска част. Обща численост 3000–3500 души. Widrow, Martin Op. cit., pp. 16-17. 

17НАВ – Национална армия на Виетнам. Първите подразделения на НАВ се създават през 1949 г. от 

доминирания от французите марионетен режим в Южен Виетнам. С тези постъпки Франция цели 

ограничаване на използването на силите на CEFEO като постепенно тежестта от воденето на войната да 

премине към новосформираните южновиетнамски военни части. 

18 Widrow, Martin Op. cit., pp. 35-37. 
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 През януари 1952 г. подразделения на 316-та и 320-та дивизия на ВНА 

проникват в Тонкинската делта. Изпратените 12 батальона на CEFEO, с наличието на 

артилерийска и авиационна поддръжка водят отбранителни боеве от 18 до 29 януари, 

след което по заповед на командването са изтеглени. Изпъква все по-умелата тактика 

на Виетмин във воденето на боеве с местно значение. През октомври 1952 г. части на 

308-ма, 312-та и 316-та дивизия на Виетмин започват настъпление към границата с 

Лаос. За кратко време Ния Ло е превзет (23 ноември), а останалите гарнизони се 

окопават по линията на Черната река. В отговор на това през октомври с.г. френският 

главнокомандващ CEFEO започва широкомащабната операция „Лорейн” („Lorraine”), 

която си поставя за цел да унищожи основната база на Виетмин в района Виет Бак, а от 

друга страна да наложи отстъплението на ВНА от северните планински територии 

близо до границата с Лаос. В операцията участват 30 хил. д., организирани в четири 

мобилни групи, две бронирани групи (“Sous-Groupements Blindés” – SGB)
19

, 

военноморски части по поречието на Чистата река и 2 350 парашутисти от 1-ви, 2-ри и 

3-ти ударни парашутни батальони, хвърлени при Фу Доан на 9 ноември. На тези сили 

ген. Зиап противопоставя два полка, предислоцирани от силите на Виетмин по 

границата с Лаос, и партизански части и опълчение. Операция „Лорейн” се изчерпва 

само с унищожаването на известно количество оръжие и боеприпаси и няколко 

камиона. От своя страна обаче войските на CEFEO се натъкват на ожесточен 

противников огън при изтеглянето си, където понасят големи загуби.
20

  

През април 1953 г. силите на Виетмин започват овладяването на Лаос, 

подпомагани от партизанските формирования на прокомунистическата организация 

Патет Лао. През месец юли новият главнокомандващ на CEFEO ген. Х. Навар (който 

заменя ген. Салан през юни с.г.) дава началото на операция „Хирондел” (“Hirondelle”), 

която цели унищожаването на големи продоволствени складове на Виетмин около Ланг 

Сон. В операцията взимат участие ок. 2 хил. парашутисти (от 6-ти и 8-ми ударни 

парашутни батальони, както и 2-ри парашутен батальон на Чуждестранния легион). 

Въпреки бързите ответни действия на Виетмин, френските сили се изтеглят успешно, 

                                         
19 Sous-Groupements Blindés (SGB) – бронирани групи; организирани са от ген. Де Летър през 1951 г. 

Всяка бронирана група вкл. един танков отряд от четири взвода с по три танка (М5А1 „Стюарт”, а по-

късно М24 „Чафи”) и две бронирани машини, една или две роти бронирани машини и камиони. Widrow, 

Martin Op. cit., p. 15. 

20 Widrow. Ibid., pp. 37-38. 
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свързвайки се с мобилна група 5 на Транспортно шосе № 4, изпратена от Тин Йен. 

Парашутистите изпълняват поставената задача, унищожавайки големи количества 

материална част на ВНА. На 28 юли 1953 г. е поставено началото на операция „Камарг” 

(“Camargue”), проведена по крайбрежието на Анам (Турен – Хюе – Куанг Чи), която 

цели прочистването на Транспортно шосе № 1 от 95-ти полк на Виетмин, укриващ се в 

редица околни села. В операцията участват различни родове войски (военноморски 

спецчасти, подразделения на Чуждестранния легион, въздушнодесантни части, части на 

НАВ и др.), три амфибийни групи (“Amphibious Groupes”)
21
, танкови, артилерийски и 

военновъздушни сили. В резултат на кампанията 95-ти полк се изтегля. Подобна 

операция „Бруше” (“Brochet”) с разнородни войскови части се осъществява през 

септември – октомври 1953 г. срещу 42-ри и 50-ти полкове на ВНА, действащи в 

северната част на Тонкинската делта. Въпреки първоначалния успех на френските 

сили, безпорното влияние на Виетмин в Делтата се запазва. Така отново в северната 

част на Тонкинската делта през октомври – ноември с.г. 320-та дивизия на ВНА 

обкръжава седем мобилни групи на CEFEO.
22

     

Така към 1953 г. положението на френските войски в Северен Виетнам и 

Тонкинската делта става критично, а в Централен Анам те държат само по-големите 

градове като Хюе, Да Нанг, Ня Чанг. Загубата на северните райони на Виетнам 

включително и овладяването на Транспортно шосе № 4 парализира френското 

командване, чиято дейност все повече се изчерпва с охранителни и отбранителни 

операции на малкото останали там гарнизони. От своя страна частите на Виетмин 

започват придвижване към Южен Виетнам, достигайки северно от Сайгон. 

Междувременно силите на ВНА нарастват значително. Към същата 1953 г. т.нар. 

Главни сили числят 125 хил. бойци, организирани в седем дивизии, шест отделни полка 

и няколко отделни батальона. Освен това Виетмин разполага и с т. нар. Регионални 

сили ок. 75 хил. д., а партизанските части и опълчението са ок. 250 хил. д.
23

  

                                         
21 Amphibious Groupes – амфибийни групи; сформирани са за действия в блатисти местности и 

плавателни канали. Всяка амфибина група разполага с три отряда с М29С (М29С Weasel – верижна 

транспортна бронирана машина, амфибиен тип), три отряда с LVT–4 (LVT – Landing Vehicle Tracked – 

верижна транспортна бронирана машина, амфибиен тип) и шест отряда с LVT–A4 (вариантът LVT–A4 e 

снабден с 75 мм. гаубица). Widrow, Martin Op. cit., p. 17. 

22 Widrow. Ibid., pp. 38-39. 

23 Widrow. Ibid., p. 23. 
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В самата Франция войната в Индокитай е доста непопулярна и търсейки начини 

за излизане от кризата, френското правителство още в 1949 г., създава в Сайгон 

„независима” виетнамска държава начело с император Бао Дай. Плановете на Франция 

войната да продължи с участието на създадените от нея „национални” виетнамски сили 

(НАВ), а френските части постепенно да бъдат изтеглени, остават само на хартия. 

Става ясно, че без поддръжката на войските на CEFEO новият император няма да може 

да се задържи на престола поради изключително ниската си популярност.
24

   

В САЩ в началото на войната общественото мнение се обявява против 

колониалните интереси на Франция, но новата геополитическа обстановка, свързана с 

разгара на Студената война и нейните измерения в Източна Азия, подтикват 

американското правителство да се включи активно във френско-виетнамския конфликт. 

Така през 1950 г. по нареждане на президента Хари Труман във Виетнам се изпращат 

първите 35 американски съветници, като през 1952 г. те възрастват на 200 души, а 

САЩ започват да снабдяват войските на CEFEO с оръжие. Икономическата и военна 

помощ за Франция се увеличава още повече по времето на Айзенхауер и през 1954 г. 

достига до 75 % от всички разходи, свързани с войната в Индокитай.
25

   

В тези условия френското командване счита, че в края на 1953 – началото на 

1954 г. ген. Зиап ще започне широкомащабно настъпление или към Тонкинската делта, 

или към Лаос, където френските сили са малобройни и разпръснати из цялата страна. 

Именно за отбраната на Лаос френското командване решава да изпрати контингент в 

Диен Биен Фу, като задачата е да се открие плацдарм за осигуряване на въздушна 

подкрепа на френските силите в Лаос, а от друга страна оттук чрез бързи рейдове могат 

да бъдат разстройвани виетнамските тилови линии от Лаос и Китай. От друга страна 

именно от Диен Биен Фу през есента – зимата на 1954 г. френското командванен смята 

да нанесе удар по централната база на Виетмин във Виет Бак
26

. 

Така придвижването на 316-та дивизия на ВНА към Лай Чао, лежащ на пътя към 

Лаос на 27 октомври 1953 г,. става причина за ответни реакции на френското 

командване и на 11 ноември с.г. се поставя началото на операция „Кастор” (“Castor”) – 

извършване на въздушен десант при Диен Биен Фу – най-мащабната въздушнодесантна 

                                         
24 Ильинский, Михаил М. Цит. съч., с. 244. 

25 Ильинский. Пак там, сс. 244–245. 

26 Ильинский. Пак там, с. 32. 
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операция след края на Втората световна война. В денят на десанта (20 ноември 1953 г.) 

са спуснати 6-ти колониален парашутен батальон и 2-ри батальон от 1-ви парашутен 

полк, части от 17-ти сапьорен парашутен полк и щабът на т.нар 1-ва въздушнодесантна 

група. На другия ден над Диен Биен Фу десантират още 1-ви колониален парашутен 

батальон и части от 35-ти лек артилерийски парашутен полк. През следващите дни е 

спусната и 2-ра въздушнодесантна група в състав от 1-ви парашутен батальон на 

Чуждестранния легион, 8-ми ударен парашутен батальон, 5-ти парашутен батальон на 

НАВ, както и останалата част от щаба, начело с ген. Жил. В операцията участват и 

алжирски, тунизийски и марокански колониални войски.
27

 В същото време Виетмин 

започват придвижване на крупни сили към Северозападен Виетнам, включително 

подразделения за артилерийска и противовъздушна поддръжка, което слага край на 

идеята Диен Биен Фу да бъде плацдарм за неочаквани рейдове към виетнамските части, 

а вместо това става ясно, че градът трябва да се готви за продължителна отбрана. Във 

френския генерален щаб също така се налага мнението за водене на отбранителни 

действия в Диен Биен Фу, които да отвлекат вниманието на Виетмин в хода на 

предстоящата настъпателна операция в Централен Анам, която започва на 20 януари 

1954 г. под кодовото наименование „Атланта” (“Atlante”), оказала се провал, тъй като 

на 20 декември 1953 г. ген. Зиап започва настъпление едновременно в Централен Анам 

и в Северозападен Виетнам, а също така започва маневри в Лаос с поддръжката на 

войските на Патет Лао. За операцията CEFEO изпраща допълнителни подкрепления от 

Куинон, подценявайки по този начин силите на ВНА при Диен Биен Фу.
28

 В 

завързалите се боеве частите на Виетмин поставят френските войски в плътно 

обкръжение. Силите на ВНА, намиращи се при Диен Биен Фу, наброяват 49 хил. бойци, 

а също и 10 000 – 15 000 души от частите за тилова поддръжка. Дислоцирани са 308-ма, 

312-та и 316-та пехотна дивизия, 351-ва тежка дивизия (артилерийска дивизия – Б.А. – 

на въоръжение имат 82 мм и 120 мм минохвъргачки, 105 мм гаубици, тежки картечни и 

37 мм оръдия с радарно насочване) и една част полева реактивна артилерия, снабдена с 

БМ–13 „Катюша”. След продължителни и изтощителни сражения войските на ВНА 

превземат града на 7 май 1954 г. След разгрома на силите на CEFEO Виетмин напълно 

                                         
27 Widrow, Martin Op. cit., pp. 39-40.  

28 Ильинский, Михаил М. Цит. съч., с. 33. 
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овладява северните и централните части на Виетнам.
29

 За Франция единственият изход 

от войната остава търсенето на мир.  

Поражението на френския експедиционен корпус при Диен Биен Фу изиграва 

решаваща роля за края на Първата индокитайска война, като оказва влиянието си на 

провеждащата се непосредствено в хода на боевете международна конференция в 

Женева. Женевската конференция се състои от 26 април до 21 юли 1954 г. при 

участието на министрите на външните работи на СССР, КНР, Великобритания, САЩ и 

Франция и представители на Демократичка република Виетнам, Камбоджа, Лаос и 

Южен Виетнам, които взимат участие в подготовката на съглашението. Конференцията 

си поставя задачата да реши тежките корейски и индокитайски въпроси. Обсъжданията 

на корейския въпрос не дават резултати, а бъдещата съдба на Индокитай се разглежда 

във втората половина на конференцията. Така на 21 юли 1954 г. са подписани т.нар. 

Женевски споразумения, които слагат край на колониалната война на Франция в 

Индокитай и определят съдбата на бившите френски колонии в региона. Текстът на 

споразуменията определя временно разделяне на Виетнам на две части по 17-тия 

паралел (където се създава демилитаризирана зона), като на север се обособява 

Демократична република Виетнам, начело с Хо Ши Мин, а южната част приема името 

Южен Виетнам. Договаря се, че през юли 1956 г. и в двете страни трябва да бъдат 

проведени избори с цел определянето на бъдещия политически режим и съединяването 

на страните.
30

    

                                         
29 За битката при Диен Биен Фу по-подр. вж.: Jules, Roy The Battle of Dienbienphu. New York: 

Caroll&Graf, 2002; Giap, Vo Nguen  Dien Bien Phu. Hanoi: The Gioi Publishers, 1994; Keegan, Jonh Dien 

Bien Phu. New York: Ballentine books, 1974; Morgan, Ted Valley of Death: The Tragedy at Dien Bien Phu 

That Led America Into the Vietnam War. New York: Random House, 2010; Stone, David Dien Bien Phu. 

London: Brassey’s, 2004; Fall, Bermard Hell in a Very Small Place. The Siege of Dien Bien Phu. New York: Da 

Capo Press, 1967; Hupe, Bruce The Generalship of General Henri E. Navarre during the Battle of Dien Bien 

Phu. A thesis presented to the Faculty of the U.S. Port Leavenworth, Kansas: Army Command and General Staff 

College in partial fulfillment of the requirement for the degree. 1981. 

30 За конференцията в Женева Вж. още: Ильинский, Михаил М. Цит. съч., с. 35–36; Olsen, Мari Soviet–

Vietnam Relations and the Role of China 1949–64, Rotledge, 2006, pp. 49-56; Asselin, Pierre The Democratic 

Republic of Vietnam and the 1954 Geneva Conference: A revisionist critique – Cold War History, 11:2, 

Routledge, Honolulu: Hawaii Pacific Univercity. May 2011. Граничната линия между двете части на 

Виетнам е по р. Бензай, намираща се в близост до 17-тия паралел. Демилитаризираната зона е в 

дълбочина 5 км. от двете страни. Ильинский, Михаил М. Цит. съч., с. 246. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Roy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Morgan_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Fall
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Първата индокитайска война отнема живота на ок. 150 хил. цивилни жители на 

Виетнам. Загубите общо на Виетмин, Патет Лао и организацията на кхмерските 

партизани са ок. 300 хил. убити, ок. 500 хил. ранени, а също и ок. 100 хил. пленници. 

Войната коства на Франция и нейните колонии 75 581 убити, 64 127 ранени и ок. 40 

хил. взети в плен.
31

 Още на 8 януари 1950 г. правителството на НР България признава 

правителството на ДР Виетнам, като декларацията за установяване на дипломатически 

отношения „с всички страни по света” е изпратена до министъра на външните работи 

на НРБ на 23 януари 1950 г.
32

 В течение на месеците януари и февруари с.г. ДРВ е 

призната последователно от Китай, СССР, КНДР и държавите с народна демокрация от 

Източна и Централна Европа. Така в началото на февруари 1950 г. са разменени писма 

между външните министри на НР България Владимир Поптомов и ДР Виетнам Хоанг 

Мин Зиам за установяване на дипломатически отношения между двете страни.
33

 Така 

на 10 февруари 1950 г. официално се полага началото на двустранните политически 

отношения между НР България и ДР Виетнам.  

Първата индокитайска война и нейните последствия внасят значителни промени 

в Югоизточна Азия. Колониалното влияние на Франция в този регион е преустановено 

и бившите френски колонии Виетнам, Лаос и Камбоджа поемат по своя самостоятелен 

път на развитие. Най-проблематична се оказва съдбата на Виетнам, който според 

Женевската конвенция се оказва разделен на две части, съединението, на които се явява 

компонент от проекциите на Студената война в Азия. Новата държава ДР Виетнам 

веднага е призната от страните със социалистическа форма на управление в това число 

и от НР България. В следващите десетилетия двустранните отношения между двете 

държави ще достигнат високо равнище в редица области както в промишлеността, така 

и в културната сфера. 

 

 

 

                                         
31 The History Guy: http://www.historyguy.com/indochina_war_first.htm#.URDfDDVdCIU, - 05.02.2013, 

12.38. 

32 АМВнР, Оп. 7, а.е. 77, л. 7. 

33 АМВнР, Оп. 7, а.е. 78, л. 2. 

http://www.historyguy.com/indochina_war_first.htm#.URDfDDVdCIU
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ВЪЗНИКВАНЕ И ИДЕОЛОГИЯ НА БЗНС  В СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 

ИСТОРИОГРАФИЯ 

 

ПЕТЪР КАЛПАКЧИЕВ 

 

 

 

Политическата промяна на 9.09.1944г. слага начало на трайно овладяване на властта в 

България от ОФ и налагането на Комунистическата партия във всички сфери на 

политическия, стопанския, културния живот на страната. За тази промяна и последвалата я 

комунистическа хегемония роля изиграват най-общо два вида фактори. Класифицирам ги на 

външни и вътрешни. Външните фактори са навлизането на съветската армия в страната и 

попадането ни в сферата на преобладаващо съветско влияние. Във вътрешен план две 

организации играят ключова роля за пълното овладяване на властта от БРП/БКП. На първо 

място това е „Звено”, на чийто връзки сред офицерството БРП разчита за да бъде извършен 

превратът в столицата. Малобройността на „Звено” и последвалите чистки в армията 

решават съдбата на кръга. Разпускането и вливането му в ОФ е логичен завършек на тази 

организация. По друг начин стои въпросът с втората организация в ОФ, тази на БЗНС 

„Пладне”. Към БЗНС Комунистическата партия подхожда съвсем различно. ЗС бива 

идеологически скопен, и физически обезглавен. На практика се формира нова политическа 

организация,  на която обаче липсват  характеристиките на ''политическа партия”
1
. Нейната 

първоначална функция е да бъде трансмисия между овладяното от комунисти управление и 

българското селячество, традиционно ориентирано към БЗНС. Казионната аграрна формация 

бива именувана БЗНС, нейният орган се казва „Земеделско знаме”, активно се използва 

авторитета на Ал.Стамболийски и други земеделски дейци от миналото. Настоява се за 

приемственост на новата организация със стария БЗНС. На историците е възложено да 

сътворят нов разказ за БЗНС, който пряко да обслужва управленските и идеологически 

потребности на „народната власт”. Именно този  социалистически разказ е темата на 

настоящето съобщение. Текстът има за цел да щрихира най-общо възникването и 

идеологията на БЗНС от неговото основаване до 9 юни 1923 г., така както го представя 

историческата наука в годините на социализма.  

 Статията има информативен характер относно историографията. Цели да разкрие 

отношението на социалистическата историография и на социалистическата власт към 

миналото на съюзната на БКП организация БЗНС. 

                                         
1 Баева, Искра, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. София, 2011. 
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При формирането на текста съм се опирал на монографии, статии и съобщения на 

акад. Христо Христов, проф. Борис Боев, проф. Димитър Тишев, проф. Димитрина Петрова,  

проф. Дончо Даскалов, проф. Михаил Геновски, проф. Любомир Огнянов, Стефан Радулов, 

Христо Радев, Луиза Ревякина, Димитър Р. Димов, Любен Божков, Стоян Нинов, Марин 

Гочев, Къню Кожухаров и др. Част от посочените автори са академични авторитети и 

университетски преподаватели, всепризнати познавачи на най-новата българска история 

(проф. Д. Тишев, проф. Л. Огнянов, проф. Д. Петрова). Други са дейци на казионния БЗНС, 

активисти на земеделското движение преди 9.09.1944г., агитатори и пропагандатори на 

казионния БЗНС след 1948 г.(К. Кожухаров, проф. М. Геновски). И едните и другите обаче 

разглеждат земеделското движение и БЗНС през призмата на класово-партийния подход, 

ползвайки инструментариума на марксическата историография.  

 

1.Възникване на БЗНС  

 

Един от първите разкази за появата на земеделското движение в България 

принадлежи на левия земеделец Михаил Геновски
2
. Изданието е насочено към земсовите  

деятели и има справочно значение. С добра обща култура и сериозно за времето си 

образование, Геновски търси корените на българското земеделско движение в недоволството 

от турското господство. Тълкува борбата на хайдутите като борба на раята, на селско-

земеделското население срещу  потисничеството, неправдите и лошите условия на живот. 

В освободена България неправдите спрямо селското население не изчезват.  

Строителите на новата държава се опитват да превърнат България от източна периферия на 

модерна Европа в една съвременна държава с адекватна на прогреса инфраструктура. 

България е бедна на капитали, не идват даром и капиталите  отвън. Необходимите средства 

за модернизация се търсят  чрез данъци от народа, а народът се е състоял от селяни. При 

това, след Oсвобождението  земеделието се променя от затворено натурално стопанство към  

производство за пазара. Земеделците започват да произвеждат и за износ, но това 

преобразуване става без изменение на техническия производствен процес-селяните 

продължават да орат със старото рало и да сеят с шепа.  Увеличението на тежестите, без 

покачване на стопанския добив, ги поставя в още по-неблагоприятно положение.  Често  те 

залагат плода на своя труд.  Така се ражда още една експлоатация: на селските лихвари, с 

чиято помощ селяните погасяват данъците си. 

                                         
2 Геновски, Михаил. Пътят на земеделското сдружаване. София, 1947. 
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Геновски обяснява възникването на земеделското движение не само с икономическата 

обстановка. Политическото раздробяване и свързаното с него развращаване на 

политическите нрави също катализират процеса на политическа и организационна 

еманципация на селячеството. Част от младата българска интелигенция започва да съчувства 

на изпадащото във все по-трудно положение селячество. Някои от интелигентите търсят лек 

в учението на социализма, други „търсят лек в самата българска действителност”. Именно в 

тази последна група са основателите на БЗНС – Янко Забунов, Юрдан Пекарев, Цанко 

Бакалов,  Димитър Драгиев. 

Същата 1947 г. на бял свят се появява книжката на д-р Борис Пашев посветена на 

БЗНС
3
. Подобно на книжката на М.Геновски, Пашев има за цел да запознае най-общо 

читателите с основните пунктове около историята на ЗС и неговата организационна 

структура. Като фундаменти, върху които е изграден БЗНС са посочени личностите на  Д. 

Драгиев, Янко Забунов и Ц. Церковски. Интересно е обрисуван Стамболийски – бива 

наречен “учител”, “апостол”, дори и “земеделски бог”. Александър Димитров е 

“организатор” на ЗС. Апропо, подобно описание на личността на Ал.Димитров срещаме и в 

неговата биография, дело на Богомил Вълов
4
. 

Специално внимание заслужава монографията на Георги Славов, посветена на 

селското движение и създаването на БЗНС
5
. Авторът  прави сериозен анализ на обществено-

политическите и икономическите отношения през последната четвърт на XIX век. 

Ударението е  поставено върху аграрния преврат в българските земи, върху промяната в 

социалния статус на българския селянин, превърнал се в дребен собственик. Следвайки 

марксисткия постулат, Г. Славов сочи, че естественият ход на нещата е да се стигне до 

„обезземляване и пролетаризиране на селячеството”. Структурата на обществото показвал, 

че от едната страна е буржоазията, а от друга е трудовото селячество и пролетариата. 

Последното се явявяло обективната причина за сближаване на работническото със селското 

движение в България. 

Г. Славов анализира Сръбско-българската война, управлението на Стамболов и К. 

Стоилов като допълнителни причини за влошаване на положението на дребната буржоазия и 

селската маса. 

Безспорен плюс на монографията e отбелязаното разпространението по това време на 

„редица  нeнаучни дребнобуржоазни идейни течения – радикалсоциализъм,  сирахомилство, 

                                         
3
Пашев, Борис. Идейно-организационно изграждане на БЗНС. София, 1947. 

4 Вълов, Богомил. Александър Димитров. И в боя беззаветен войн. София, 1981. 

5 Славов, Георги. Селското движение и създаването на БЗНС. София, 1976. 
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философията на руското народничество и др”. Признато е влиянието им върху бедни и 

средни селяни. Влияние, особено силно сред селските учители и изиграло в голяма степен 

прогресивно значение. 

 Първооснователите на земеделския съюз, Г. Славов разделя на няколко групи. Първата 

група са  дейци като Юрдан Пекарев, Никола Холевич, Атанас Овчаров. Те са представители 

на селската буржоазия. Следваща група дейци идват от Великотърновски окръг, 

произхождат от широките народни маси. Трета група дейци са от средите на интелигенцията, 

предимно селски учители, които така или инак са свързани със социалистическото движение 

у нас. Тези дейци са извън рамките на революционния марксизъм.  Отличават се от Димитър 

Благоев и неговите последователи.  

В тази категория дейци е и Цанко Церковски, чието отстъпление от марксизма бива 

един вид оправдано. За него Г. Славов пише: „Очевидно е, че  Цанко Церковски, живеещ 

постоянно на село, с болките и страданията на селяните, стъпка по стъпка евоюлира  от 

работническото революционно движение към селското, отстъпи от позициите на 

революционния социализъм, но не стана негов враг, както това сториха други социалисти”. 

 През 1981 г. излиза монографията на Луиза Ревякина за БЗНС и Съветска Русия 
6
. И 

тук възникването на БЗНС се свърза с необходимостта от защита на  трудовото селячество в 

борбата му с лихварския и спекулантски капитал, борбата срещу  възстановяването на 

полуфеодалния данък – десятък. 

Стопанският упадък на селячеството се изтъква като първопричина за земеделското 

движение и в монографията на Любен Божков и Стоян Нинов
7
. Авторите, съветници на 

земеделския лидер П.Танчев, считат за исторически обусловено разочарованието на 

селячеството от следосвобожденска България. Според тях на определен етап   селяните 

откриват в капиталиста  още по-жесток експлоататор от  феодала. Резултатът е дефицит на 

доверие към капиталистическата класа и конфликт с буржоазната власт. Подобно на 

Геновски авторите разглеждат земеделското движение като продължение на демократичните 

принципи  и традиции  на българското националноосвободително движение  от XIX вeк и на 

българската националноосвободителна  антифеодална революция от 1876г. 

Зараждането на земеделското движение намира място и в монографията на Марин 

Гочев посветена на Варненската земеделска дружба
8
. Подобно на други изследователи Гочев 

обвързва организационната еманципация на селяните с превръщането на България в страна 

                                         
6 Ревякина, Луиза. БЗНС и Съветска Русия.1917-1923 г. София, 1981. 

7 Божков, Любен, Стоян Нинов. Историческият път на БЗНС. София, 1984. 

8 Гочев, Марин. Варненска окръжна земеделска дружба. София, 1978. 
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на дребни собственици. Описано е положение на перманентен социален регрес  на 

българския селянин, резултат от данъчното облагане, примитивност на земеделското 

производство и ниската му доходност, съчетани с безмилостно  ограбване от зеленичари, 

спекуланти и лихвари. 

И при този автор катализатор за земеделското организиране е въвеждането на 

натуралния десятък от правителството на Радославов. Борбата срещу десятъка  раздвижва 

селяните в цяла България, повишава значително политическото им съзнание и по такъв 

начин ускорява   не само създаването, но и развитието на БЗНС. Селските бунтове срещу 

този данък имат стихиен характер. БЗНС не успява да ги канализира. Създаването на БЗНС  

се дължи преди всичко на назрелите политически условия, на непоносимото в онова време  

положение на българските селяни.  

Макар и неуспешна, борбата срещу десятъка  допринася  за избистряне на 

идеологията  на БЗНС, главно за преодоляването на просветно-професионалния му характер  

и за окончателното  му превръщане  в самостоятелна политическа  организация  на селски 

труженици. 

Интересното при монографията на М. Гочев е друго. В борбата срещу десятъка той 

съзира ,,първите кълнове  на бойната дружба  между току-що създалия се  БЗНС  и вече 

оформилата се като политическа сила работническа социалистическа партия”.  

При всички изследователи на земеделското движение и неговото възникване правят 

впечатление ред общи черти. На първо място възникването на ЗС се обяснява със 

структурата на българското общество, с навлизането на парично-стоковите пазарни 

капиталистически отношения в българскто село. Акцентира се върху идейната близост на 

селското движение със социалистическото движение. Показателен е примерът с Цанко 

Церковски, при който не се изпуска случаят да се обърне внимание на битието му като 

социалист. 

Изследователите от периода на социализма винаги подчертават, че БЗНС възниква 

като организация на трудовото селячество, на дребни и средни селяни. Едрите земевладелци 

в редовете на ЗС са описвани като идейно чужди елементи, очевидно е, че според 

изследователите тяхното място не е в редовете на съюза. 

Прави впечатление  честото цитиране на В.И.Ленин, Димитър Благоев и други 

социалистически дейци по въпросите за възникването и развитието на земеделското 

движение. Явно е, че изследователите разглеждат проблема през призмата на 

социалистическото учение в неговата марксистко-ленинска модификация. 
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С цел да приближат идейно БЗНС по-близо до социализма, авторите не пропускат да 

изтъкват, че селското движение в България има антикапиталистическа насоченост, а не 

антифеодална. То възникнало като реакция на усилената капиталистическа трансформация 

на страна с преобладаващо селско население. Явно е, че е търсено внушение за политическа 

съвместимост на БЗНС с левицата в лицето на БРСДП(т.с.) /БКП. По-късната история обаче 

категорично показва, че до 9.09.1944г. БЗНС нито веднъж не се коалира с комунистите. 

Напротив непосредствено след Първата световна война, както и в началото на 30-те години 

БЗНС е в коалиция с т.нар. буржоазни партии.  

 

2.Идеологията на БЗНС и социалистическата й интерпретация. 

В основата на земеделската идеология стои съсловният принцип, според който 

обществото се дели не на класи, а на съсловия 
9
. Следвайки съсловната идеология водачът на 

БЗНС счита „земеделското съсловие в България за един съвършено отделен и самобитен 

свят, коренно различаващ се от онзи, който представляват другите съсловия”
10
. За разлика от 

БЗНС, комунистите не приемат съсловната идеология и биоматериализма. Единствената 

правилна и обясняваща човешкото развитие идеология е марксизма.  

Наскоро след промяната от 9.09.1944г. дейци от БЗНС започват да правят опити в 

посока адаптация на земеделската идеология към новите идеологически и обществени 

реалности. Измежду първите е отново Михаил Геновски. Годината е 1945. Публикуван е 

негов доклад пред организаторския курс на БЗНС посветен на земеделската идеология и 

нейната философия 
11
. Публикацията буди интерес с опита да бъде примирена земеделската 

идеология с икономическия материализъм, характерен за социалистическите учения. 

Изтъкват се общи черти между аграризмът и социализмът(например интернационализмът на 

двете), настоява се земеделците да приемат голяма част от социалистическите идеи. 

Философският смисъл на ОФ се търси в по-широкото сътрудничество на трудещите се 

слоеве. Внушава се идеята, че не е по силите нито на селяните, нито на работниците да 

извършат широки промени в обществото. Тези промени били постижими единствено чрез 

сътрудничество между селяни и работници. 

Определен респект по отношение на анализ и фактология буди монографията на 

Стефан Радулов относно БЗНС и българската буржоазия
12
. Като катализатор за 

                                         
9 Стамболийски, Ал. Принципите на БЗНС. София,1919. 

10 Стамболийски, Ал. ЗС и неговите врагове. София, 1919. 

11 Геновски, Михаил. Философска идеология на земеделската идеология. София,1945. 

12 Радулов, Стефан. Управлението на БЗНС и българската буржоазия. София, 1981. 
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“въоръжаване” на БЗНС с идеология са посочени войните, в резултат на които към 1919 г. на 

съюза му е ясно към какво се стреми. Радулов формулира политическата цел на земеделците 

като „преустройство на капиталистическото общество в диктатура на дребната буржоазия”. 

Към това добавя мнението на Ленин, че “дребната буржоазия е класово ограничена”,т.е. от 

нея не може да се очаква решителен поврат в общественото устройство, а само реформа. 

Мимоходом бива признат фактът, че Стамболийски е за частната собственост, но 

същевременно се акцентира, че е за ограничаване на едрата поземлена собственост. 

Специално внимание се обръща на използваното от Райко Даскалов понятие “трудова 

собственост”. Явен е афинитет на комунистическата историография относно  собственоста и 

нейните форми. На този въпрос се гледа като на лакмус за идеологическа зрялост и 

политическа прогресивност. 

Видима е симпатията към фискалната и икономическа част от идеологията и 

практиката на БЗНС. Идеите и политиките срещу стопанския либерализъм са акламирани 

като прогресивни и насочени срещу едрия капитал, виновник за повечето злини в света на 

несоциализма. Активно се акламира кооперативния уклон в земеделската идеология. Все пак 

социализмът в българското село пристига наричайки се „кооперативно стопанство”. 

Корените на това кооперативно стопанство удачно се търсят и в земеделската идеология от 

времето на Стамболийски. 

Голямо е желанието на социалистическата историография да предаде огромно 

влияние на “ВОСР” върху идеология и практика на земеделския съюз. На тази цел са 

посветени редица публикации, не са пестени време и усилия да се покаже колко голямо и 

значимо е влиянието на руския болшевишки поврат в историята на земеделското движение.  

Вниманието ми бе привлечено от монографията на Луиза Ревякина „БЗНС и Съветска 

Русия. 1917-1923г.”
13
. Авторката анализира отношението на БЗНС към революцията в Русия. 

Изтъква одобрението на ЗС към свалянето на царизма в Русия, приемането на формулата „за 

мир без контрибуции и репарации”. В същото време Ревякина счита, че „БЗНС не успя да 

разбере същността на ВОСР”. Земеделците виждали бъдещето на страната не в  

обществената собственост, а в дребната и средна такава. Според тях руските селяни щели да 

създадат модерна Русия. Подобно на Стефан Радулов, Ревякина вижда в земеделците 

„класово ограничен” политически сегмент. Именно тази класова ограниченост е причината 

за „непрогресивното” отношение на БЗНС към събитията в Русия. 

                                         
13 Ревякина, Луиза. БЗНС и Съветска Русия.1917-1923 г. София, 1981. 
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Изправен в сложната следвоенна ситуация, като държавник и политик Стамболийски 

търси подкрепа и разбиране от страна на Съветска Русия. Този стремеж бива тълкуван като 

симпатия от страна на земеделския лидер към болшевишката страна. Тази теза е застъпвана 

от болшинството социалистически изследователи на периода.  

Честването на 60-годишнината от ВОСР става повод за конференция посветена на 

влиянието на революциония обрат върху БЗНС. Издателството на съюза издава докладите от 

конференцията в нарочен сборник
14
. Авторите правят извод, че влиянието на ВОСР върху 

БЗНС било „многостранно” и, че именно под нейно влияние се активизирала дейността на 

БЗНС
15
. Общото в материалите от конференциятa и в цялата социалистическа историография 

е, че ВОСР внася известно раздвоение в редиците на земеделците. Те подкрепят свалянето на 

царизма, но тяхната класова ограниченост и привързаността им към дребната и средна 

собственост ги карат да не приемат радикалните промени в Русия. 

Безспорно най-третираната тема в социалистическата историография е  самостоятелното 

управление на БЗНС, неговият трагичен край и анализи на въпроса защо не е възможна 

самостоятелна селска власт. Всяко едно произведение от период се спира подробно на темата 

защо и как е катастрофирало правителството на Ал.Стамболийски. Изводът, винаги в унисон 

с идеологическите постулати на БКП сочи, че управление на трудовото селячество не е 

възможно. Единствена възможна според тези постулати е власт, во главе с авангарда на 

работническата класа, разбирай БКП. В този работническо-селски съюз на трудовото 

селячество, представляно от БЗНС е отредена второстепенна роля, поради недостатъчната 

“революционност” на средния и беден селянин. 

Трагичният край на Стамболийски е представян като последица от няколко фактора. 

На първо място е намесата монарха и едрата бужоазия, съвместно с неотговорният 

македонски фактор в лицето на ВМРО. На второ място недостатъчната болшевизация и 

ленинизация на БРСДП(т.с.), които подходили сектантски срещу преврата от 9.06.1923г. 

Обвиняван е и самият Стамболийски, че не съзрял дясната опасност и в месеците преди 

преврата влязъл в остър конфликт с комунистите. Като съвкупност от всички тези причини 

историографията налага генерален извод, че всеки следващ опит за самостоятелна селска 

власт е обречен на подобен провал, че самата идея за самостоятелна селска власт е пагубна 

за селячеството, че самото селячество е политическо неспособно да управлява успешно. От 

                                         
14  Великият Октомври и Българският народен земеделски съюз, Сборник под редакцията и съставителството 

на Любен Божков и Стоян Нинов, София: Изд. БЗНС, 1978. 

15 Хаджиниколов, В. Революционният дух на Октомври и Българският земеделски народен съюз (1917– 

1944). – Във: Великият октомври и Българският земеделски народен съюз,  с. 29–40. 
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казано става ясно, че единственият възможен начин все пак селяните да бъдат политически 

представени в управлението на страната е като патерица на БКП, нещо което е постигнато в 

годините след 1947 г. чрез формирането на т.нар.казионнен БЗНС. 

   Цялостният преглед на историографията до 1989 г. посветена на БЗНС ни кара да 

отбележим огромния брой публикации и техния обем. Идеологическата едностранчивост е 

съществен дефект, но той е повсеместен за всички исторически публикации 
16
от периодa. От 

друга страна не може да бъде подминаван с лека ръка факта, че изключително детайлно и 

подробно са разгледани отделните етапи от възникването и развитието на земеделското 

движение в страната. Поради силното идеологическо експониране на Стамболийски и 

близки нему земеделски деятели излизат от печат редица изследвания посветени на неговият 

живот и дело. Прави впечатление, че Стамболийски е един от малкото герои на новата 

българска историческа сцена, който бива критикуван и едновременно възвеличаван от 

официалната историография през социализма. Трябва да признаем обаче, че преобладават 

положителните оценки по негов адрес.  

Считам, че историогрaфията посветена на земеделското движение с право може да 

бъде оценена като сериозен принос към разглеждането на аграрните движения не само в 

регионален, но и в европейски мащаб. Макар и идеологически обременена, на нея не липсват 

аналитичност и сравнително коректно боравене с изворите. Богатата фактология я прави 

ценен помощник както за професионалния историк, така и за любителя на историческото 

четиво. 

 

                                         
16  
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ПРОТЕСТНИЯТ ЗАРЯД НА ПОЛСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В РАМКИТЕ НА 

ИЗТОЧНИЯ БЛОК 

 

ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА 

 

Протестният потенциал в страните от Източния блок е различен, той изразява 

спецификите на съветските сателити, на които е наложена съветската система. 

 Полша е една от страните, в които има най-много бунтове и стачки, след като тя е 

оставена в просъветската сфера на влияние след Втората световна война. Тя е най-

непокорната страна в блока. Обществото се приспособява много трудно към  наложената 

отвън политическа и икономическа система, която не съответства на неговите исторически и 

културни традиции. Това налага и спецификите на „държавния социализъм” от съветски тип 

в Полша. Истината е, че в следвоенна Полша социалистическата власт не постига никога 

пълен контрол, особено в идеологическата сфера, тъй като е принудена да се съгласи със 

съществуването на такива аномалии като независима църква и индивидуално селско 

стопанство.
1
      

Традицията на интелектуална и друга съпротива е видима в Полша още в годините на 

окупацията на Централна Европа от Германия, „когато обществото продължава да 

функционира на пук на новите си управници”. Поляците си изграждат паралелен подземен 

свят, в които тайно действат театри, училища, осъществяват се културни дейности – 

изложби, концерти, издават се книги – всичко това е забранено от германците и се 

осъществява извън закона с цената на голям личен риск.
2
   

Както вече стана ясно либералистичният дух е присъщ на поляците – този дух не само 

не изчезва, но и се проявява нееднократно в годините на  държавен  социализъм от съветски 

тип в Полша. За което свидетелстват периодичните протести в следвоенното развитие на 

страната през 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981, 1988-1989 г.    

Още при първата възможност за освобождаване на духа – след смъртта на създателя 

на системата Сталин, представителите на интелигенцията в Полша се включва със страст в 

обществената дискусии относно близкото минало. Именно в Полша в средата на 50-те 

години се ражда и новият централноевропейски феномен: първите дискусионни клубове на 

интелигенцията. Това става през пролетта на 1955 г.  в жилището на Ева и Юлиуш Гажтецки, 

клубът е наречен – Клуб на кривото колело.   

                                         
1 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер История на Полша. Велико Търново: Абагар, 1998, с. 508. 

2 Джуд, Тони След войната. История на Европа след 1945 г. Софи я: Сиела, 2010, с. 48. 
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Успяват да се поставят на вниманието на общественото съзнание редица въпроси – за 

отговорността, за страха, за облагите и привилегиите, за хуманизма, за свободата, за 

цензурата и много други, които подлагат под съмнение досегашния социалистически режим. 

Участие в този процес, критикуващ близкото минало и някои постулати, считани за 

непоклатими камъни на социалистическата постройка, вземат широки обществени кръгове.
3

 В Полша горещите спорове изпълват страниците на в. "Нова култура", като те  

добиват по-скоро мирогледен (може да се нарече и идеологически), отколкото литературно-

културен характер.
4
          

Проведеният през лятото на 1955 г. Световен младежки фестивал във Варшава 

допълнително ускорява вътрешната политическа ерозия
5
 в Полша и води до съживяване на 

свободата в културния живот.        

В партията все повече започват дискусии, засягащи главно въпросите за 

злоупотребите на апарата за сигурността. Там най-рано започват чистки след екзекутирането 

в Москва на Лаврентий Берия (декември 1953 г.), тъй като в политическия апарат на Полша 

има съветски съветници, пряко обвързани с обкръжението на Берия. По време на тези чистки 

през декември 1953 г. на Запад бяга заместник-директорът на един от най-важните отдели на 

сигурността – Юзеф Швятло. Политическият живот на Полша изведнъж става явен, когато 

през септември 1954 г. Юзеф Швятло започва серия предавания по полската радиостанция на 

„Свободна Европа”, в които разкрива тайни на партията и режима, а жителите на Полша 

научават за организацията и функционирането на апарата за сигурност. Информацията  

засяга главно положението вътре в ПОРП и не дават пълна картина на репресиите.
6
 Дори 

най-старите членове на партията обаче са изумени, слушайки до каква степен всяка проява 

на живота се диктува от Москва.
7
          

За разлика от повечето страни от социалистическия блок, в които обществеността не е 

запозната с решенията на XX конгрес на КПСС, а постфактум  научава за започващата 

десталинизация, то в Полша се допуска масово запознаване на поляците с доклада на 

Хрушчов, с първия опит за критика на сталинизма, тъй като печатарите отпечатват доста по-

                                         
3 Баева, Искра Източна Европа след Сталин, 1953-1956. Полша, Унгария, България и Чехословакия. София, 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995, с. 37-38. 

4 Баева. Пак там. 

5
 Rothschild, Joseph. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. New York: 

Oxford University Press, 1989, p.150. 
6 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч., с. 460. 

7 Замойски, Адам Полският път. Хилядолетна история на поляците и тяхната култура. Велико Търново, 

Абагар, 2005, с. 358. 
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голяма бройка от поисканата за партийното ръководство, а разпространителите моментално 

я разпространяват
8
. Съдържащата се в доклада теза за индивидуален национален път към 

социализма, се осъзнава в Полша като връщане към предложения навремето от Владислав 

Гомулка "полски път към социализма". Това кара все повече хора да си задават въпроса за 

смисъла на извършеното в предходните години и да подлагат под съмнение посоката му.

 Положението в Полша се усложнява допълнително, тъй като след завършването на 

XX конгрес в Москва умира на 12 март болният първи секретар на ПОРП – Болеслав Бйерут.  

За погребението му в Полша пристига Никита Хрушчов. Основната причина за посещението 

му  е не толкова погребението, колкото желанието му да проследи полската реакция  на XX 

конгрес на КПСС и на необходимостта от избор на нов партиен ръководител. Той взима 

участие в  VI пленум на ЦК от 20 март, на който е избран за първи секретар на ПОРП – 

Едвард Охаб и е дискутиран въпросът за реабилитацията на 37 комунистически дейци. 

 Охаб обявява програма за либерализация и амнистия, в резултат на която са 

освободени 30-40 000 хиляди затворници, някои от които са политически. Обществото 

започва да задава въпроса за отговорностт за репресиите и показните процесите. Защитната 

реакция на властта се изразява във вълна от уволнения и процеси срещу ръководните кадри 

от силите за сигурност, следствието и прокуратурата. В литературата се появява изцяло ново 

течение – разказите за лагерите, както и паралелна литература – „самиздат”.  

 Първата фаза от полската десталинизация през 1956 г. е изпълнена с борба за пълна 

политическа реабилитация на носителя на идеята за „национален” социализъм – Владислав 

Гомулка. Голямото значение на въпросите около реабилитацията му идва и от неговата 

принципна непоклатимост в преговорите с партията. Той не само не си прави самокритика, 

но и се отказва от предишната, като твърди, че животът я е отрекъл.
9
    

 Пълната реабилитация на Гомулка в Полша, както и свободата, която кара полската 

интелигенция да вярва, че поема съдбата си в свои ръце, поставя работническата прослойка  

в ситуация, неадекватна на тази приповдигната атмосфера. Може би това е една от 

причините голямото недоволство срещу системата в Полша през 1956 г. да се разрази 

именно сред нея.       

Неочаквано за правителството и партийното ръководство, то избухва в сравнително 

спокойния полски промишлен център, в машиностроителното предприятие „Цегелски” в 

Познан, което е традиционен първенец в „социалистическите съревнования”.
10

  Важно е да 

                                         
8 Crampton, R. J. Eastern Europe in the twentieth century – and after. London/New York: Routledge, 2008, p. 285. 
9 Баева, Искра Цит. съч., с. 49-50. 

10 Баева, Искра Цит. съч., с. 54. 
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се отбележи фактът, че заводите „Х. Цегелски” през 1949 г. са преименувани на „Й. Сталин”, 

което по символичен начин свързва работниците с процеса на преразглеждане на миналото. 

След като икономическите искания на работниците не са напълно удовлетворени, а 

представителите им са помолени да напуснат за да се вземе решение, мирният протест 

прераства в нещо друго. На 28 юни обявява стачка целия Познан.      

В стачката на работниците се включват чиновници и студенти, трамваите и 

автобусите спират. Вече се издигат лозунги, гласящи: „Хляб и Свобода”, „Освобождаване 

на кардинал Вишински”; „Руснаци вървете си у дома”. Тези лозунги подчертават 

социалният, политически и национален характер на протеста.
11

      Протестиращите между 

50 000 и 200 000 души започват овладяване на официални сгради в Познан. Те  влизат и 

разбиват сградите на Градския национален съвет, Воеводския комитет на ПОРП, затвора 

(идеята да се освободят политическите затворници отговаря на настроенията на започналата 

дискусия за репресиите, за политическите процеси и т.н.), следва Съдебната палата, сградата 

на силите за сигурност. При последната се стига до стрелба и падат първите жертви. 

 Въпреки строго икономическия повод за протеста от страна на работниците, 

постепенно се достига до послания, свързани с искания за независимост и либерализация. 

Наред със скандиранията за повишаване на заплатите и намаляване на цените се чуват 

възгласи: "Вън руснаците!", "Вън болшевиките!", "Искаме свободни избори под контрола на 

ООН!".
12

 Посланията на първото масово протестно движение в Полша не остават в 

конкретиката на икономическите промени. Те апелират за свободата и се обявяват срещу 

нейното ограничение от режима. Разкрива се желание за независимост спрямо СССР, а 

негативната нагласа е срещу съветските войски, намиращи се на територията на Полша.  

 Това личи и от лозунгите, насочени срещу маршал Константин Рокосовски, който е 

изпратен от Сталин през 1949 г. и назначен за министър на националната отбрана в Полша. 

Насочването на протестната енергия към съветския маршал може би е свързана и с факта, че 

той говори полски много малко, а в същото време неговото име се свързва с предложението 

да бъде променена формата на обръщение на поляци, като те се откажат от учтивото, но  не-

другарско "пан" и  го заменят с нещо, което звучи по-руско.
13

 Така името на Рокосовски 

започва да символизира съветското попечителство. Протестните действия в крайна сметка са 

възпрени от полските власти чрез силата на две танкови дивизии.    

 Първоначално събитията са окачествени от властта като работа на провокатори, които 

                                         
11 Crampton, R.J. Op. cit, p. 285. 

12 Баева, Искра, Цит. съч., с. 56. 

13 Crampton, R.J. Eastern Europe in the twentieth century – and after. London/New York, Routledge, 2008, p. 283. 
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се възползвали от недоволството на работниците, дори се казва, че събитията са потушени с 

помощта на трудещите се. Политическото отношение към събитията се променя 

многократно, то показва и променящата се политическа ситуация в страната. Масовите 

протестни движения отразяват нуждата от промяна на всички равнища и за всеки, било той 

интелектуалец, писател, студент или работник. Налице е отключването на една сдържана 

съпротива срещу налаганата власт.       

Въпреки че с помощта на армията е възпрян протестът, два поредни пленума 

обсъждат належащите въпроси за познанските събития, за потушаването им, за причините на 

недоволство, за свободата на пресата, за преосмисляне на миналото  и други.  

 За поляризацията в оценките с голяма тежест стои признанието: „Много членове на 

партията и активисти не само се солидаризират със стачните настроения, но и направо стават 

активни организатори на стачката”.
14

 В същото време в словото на  министър-председателят 

Циранкевич прозвучават думите: „Нека всеки провокатор-безумец, който се осмели да 

вдигне ръка срещу народната власт, знае, че народната власт ще отсече тази ръка в името на 

работническата класа.”
15

     

Така логично в ПОРП постепенно се оформят две течения с различни варианти за 

разрешаване на продължаващата политическа криза, едното е наречено „пулавска група” по  

името на улица „Пулавска” във Варшава, на която живеят някои от нейните представители, 

които са за дълбоки реформи. Другата – „натолинска група”, по името на правителствената 

резиденция в Натолин, където се срещат членовете й под патронажа на председателя на 

Държавния съвет Александър Завадски, те са за промени преди всичко вътре в партията.  

 Москва подкрепя натолинската група, но пулавската успява да си осигури по-широк 

обществен тил. Нещо повече, подкрепата на Съветския съюз за „Натолин” кара „Пулава” да 

издигне лозунги за независимост на държавата и партията. Това и настроението на полската 

общественост, както и подкрепата на ителектуалците най-вероятно оказват влияние върху 

решението на Гомулка да подкрепи пулавската група. Междувременно дискусионните 

клубове в Полша достигат 250 на брой (особено формираните около редакцията на 

студентския седмичник „По Просту” и младата интелигенция към ССМ), те продължават да 

търсят истината за миналото и гаранция за либерализация на бъдещето.
16

    

 Голям брой от освободените репресирани лица получават веднага ръководни постове 

                                         
14 Баева, Искра Цит. съч., с. 58.  

15 Kolodziejski, Stanislaw, Roman Marcinek, Jakub Polit History of Poland. Krakow: Kluszczynski, 2007, p. 116. 
16 Kolodziejski. Ibid. 
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в партийния апарат. Именно в този момент личността на Гомулка получава доста голяма 

тежест сред обществеността.       

Извършването на голяма промяна в ръководството, свързана с името на Гомулка, е 

осъзната като неизбежна необходимост и от Политбюро. Това е и основната причина за 

свикване на нов VIII пленум на ЦК на 19 октомври 1956 г.     

Динамичността на събитията и дългите обсъждания в самата партия доказват 

желанието на управляващите да отговорят на протестните настроения на обществото и да 

бъдат в тон с променящата се ситуация. Това води и до реакция от страна на СССР, като в 

Полша пристига делегация, оглавявана от самия Хрушчов.     

Още при откриването на пленума, съветските войски, разположени в Полша, потеглят 

към Варшава.  От своя страна полските политици също имат готовност  да отговорят на тази 

военна заплаха – въпреки че значителна част от основния  команден състав  на редовната 

полска армия се състои от съветски граждани, а военен министър е Константин Рокосовски,  

поляците разчитат на силите за сигурност, чийто командващ е станал близкият на Гомулка и 

репресиран в предишния период ген. Вацлав Комар. Верни на полските интереси остават и 

военновъздушните сили, ръководени от ген. Фрай-Белецки и военноморските с 

контраадмирал Вишневски.
17

     

През целия ден и през нощта на 19 срещу 20 октомври 1956 г. се водят преговори 

между полското Политбюро и В. Гомулка със съветската партийна делегация. Преговорите 

завършват успешно и за двете страни. Полската иска да бъде освободена от пряк съветски 

контрол и получава това право. Съветската е успокоена, че събитията няма да излязат изпод 

контрола на ПОРП.      

След избирането на Гомулка за нов държавен ръководител, той излага вижданията си 

за бъдещето на Полша, но го прави не само пред членовете на ЦК, а пред целия полски 

народ, тъй като за пръв път работата на пленум е предавана по радиото. Този факт говори 

сам по себе си за размера на демократичност, който си възвръща Полша през 1956 г.   

 Интерес в тази насока представлява и критиката на Гомулка относно оценката на 

предишното ръководство към познанските събития. Тя е изцяло нова и различна. За пръв път 

се чува истинска критика срещу партията и допускането на грешки от нейна страна. Той 

признава, че причините за познанската трагедия и дълбокото недоволство на цялата 

работническа класа ”се коренят у нас, в ръководството на партията, в правителството” , също 

твърди, че тези събития дават на ръководството на партията и на правителството болезнен 

                                         
17 Kolodziejski. Ibid. 
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урок. Силно въздействат думите му: „Те протестираха срещу злото, което се шири в 

обществения ни живот и което болезнено ги засяга, срещу изопачаването на основните 

принципи на социализма, който е тяхна идея...”.
18

      

 Не без значение е, че тази критика се прави от човек, който може да се чувства 

освободен от отговорност за предходния период. Същественото е, че категоричното 

осъждане на миналото е важна стъпка, която е нужна на полското общество, за да продължи 

напред към един либерален курс.           

Кардинал Стефан Вишински е освободен. За няколко години властите приемат 

връщането в училище на предмета вероучение. Маршал Рокосовски и стотици съветски 

офицери са отзовани от полската армия и изпратени вкъщи. Сменен е съставът на 

партийните власти на почти всички равнища. Работниците изнасят с колички най-

ненавижданите директори от предприятията, Селяните споннтанно разпускат 80 % от 

производствените кооперативи. Средствата за масова информация работят известно време 

почти без контрол от цензурата, защото тя е дезориентирана и лишена от инструкции.
19

 

 С унгарските събития полската общественост започва открито събиране на пари, 

медицински средства и кръв за унгарските бунтовници за свобода, което притеснява 

правителството, тъй като вследствие на тези обществени настроения то се чувства принудено 

(за пръв и последен път) да гласува в ООН по унгарския въпрос различно от Съветския 

съюз.
20

           

Всичко постигнато с отстъпките в Полша и декларацията от 30 октомври на 

Съветското правителство (този документ не само говори за, но се опитва и да гарантира 

равноправието в социалистическия блок) е загубено с двукратната интервенция в Унгария.

 Унгарските събития показват докъде могат да достигнат реформите, което пък 

позволява на Гомулка да започне тяхното ограничаване. Регенерира се партийния апарат, 

възвръщат се отстранените през октомври кадри, сменят се съставите на редакциите, 

подновява се строгата цензура.        

През 1957-1958 г. три събития стават символ на края на „Полския октомври”. Лятото 

на 1957 г. е брутално потушена стачката на трамвайните работници в Лодз. Създадените по 

време на управлението на Гомулка специално обучени части – нар. „Голенджинув” 

потушават и протеста на варшавските студенти, след като властите ликвидират седмичника 

„По просту” през октомври 1957 г., което по един трагикомичен начин ознаменува 

                                         
18 Баева, Искра Цит. съч., с. 70. 

19 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч., с. 466. 

20 Замойски, Адам Цит. съч., с. 359-360. 
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годишнината от „Полския октомври”. По- късно през 1958 г. е взето и решението за 

ликвидиране на работническите съвети и преобразуването им в направлявани от партийния 

апарад „конференции на работническото самоуправление”. По-трайни се оказват само 

промените в селото.
21

  

Прави впечатление, че полската общественост в протестните акции не поставя крайни 

цели, а напротив стъпва на идеята за осъществяване на малки крачки към либерализация. 

 И наистина за разлика от Унгарската революция, в която се стига до декларираната 

независимост на Унгария и решението за излизане от Варшавския договор или за разлика от 

Чехословашката идея за реформиране на социализма от съветски тип, полската 

общественост  не поставя искания за радикални промени, а се придържа към изпълними 

послания.         

Така първият успех идва през октомври 1956 г., когато полският ръководител 

символизиращ полския национален път – Владислав Гомулка, който има широката подкрепа 

на полската общественост, успява в директните преговори с висшите съветски представители  

да извоюва известна независимост  от СССР.   

Следващият протест през март 1968 г., предшестващ кулминацията в Чехословакия 

през същата година има за цел либерализация на културния живот и макар да не е осеян с 

успех, в него протестното движение достига до основните демократични послания, каквито 

са исканията за свободно сдружаване на граждани, конституционен съд и други. Осъзнава 

се нуждата от възвръщане на демократични ценности и норми, което слага началото на 

организираното дисидентско движение в Полша.        

 Докато в първите месеци и години след 1956 г. Полша се отличава рязко от своите 

съседи с нежеланието си да приеме, че в Унгария е имало контрареволюция, с това че не 

заглушава западните радиостанции, че премахва някои ограничения за интелектуалното 

творчество и за идейно-политическите дискусии, то през 60-те години колкото повече се 

отдалечава „Полския октомври”, толкова повече се засилват ограниченията.  

 С затвърждаването на курса на Гомулка в партията се оформят нови две направления. 

Едното, на което Гомулка решително се противопоставя, е наречено „ревизионизъм”, негов 

представител е интелектуалец – философът Лешек Колаковски. Другото разчита на 

консервативните елементи в партийния апарат, то е настроено недоброжелателно към 

Гомулка, но той се старае да получи подкепата му. Тази фракция се ръководи от министъра 

на вътрешните работи Мечислав Мочар. Тези „партизани” се позовават широко на заслугите 

                                         
21 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч.,с. 468. 
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си от участието във въоръжената  борба на Армия Людова по време на немската окупация.

 Гомулка става все по-реакционен и старомоден в методите си, което личи от няколко 

събития. Първото е, че през 1961 г. е разпуснат най-големият форум за дискусии, изиграл 

важна роля за преосмислянето на близкото минало през 1956 г. – „Клубът на Кривото 

колело”.  Второто е враждебната реакция на писмото (Писмо 34) подписано от 34 писатели и 

изтъкнати интелектуалци – през март 1964 г., в което се иска ограничаване на цензурата и 

промяна на културната политика.
22

 То е посрещнато от властите с бурна критика, 

подписалите го са обвинени в целенасочена антидържавна акция. Една година по-късно 

младите възпитаници на ревизионизма – учените Яцек Курон и Карол Модзелевски, които 

разпространяват възгледа за „демократизация” на партията и своя  марксически манифест, 

определящ полската действителност с голямото разминаване на идеи и реалности, са 

отсранени от ПОРП. Вследствие на това през март 1965 г. те излизат с „Отворено писмо”, в 

което протестират срещу догматизма в партията. Заради отпечатването му във Франция, те 

са арестувани и осъдени на три години затвор. Това предизвиква брожения в близките им 

среди от млади интелектуалци и студенти, които полицията нарича „командоси”. 

 Случаят предизвиква искрена реакция в университета. Лешек Колаковски, професор 

по философия във Варшавския университет, по повод годишнината от  „Полския октомври”,  

на организираната от студентите-историци дискусия на тема:  „Полската култура през 

последното десетилетие”, изразява своето мнение, че „полският октомври е пропусната 

възможност”и защитава Курон и Модзелески и техните критика към партията. Колаковски е 

изключен от патртията, като „буржоа либерал”. Двайсет и двама изтъкнати полски 

комунистически писатели и интелектуалци пишат до Централния комитет, защитавайки 

„другаря Колаковски”. Те на свой ред са изключени от Партията. Така Варшавския 

университет се превръща в опозиционно средище, апелиращо към свобода на словото и на 

гражданските права.
23

   

Междувременно се заформя криза и в отношенията между държавата и католическата 

църква. През 1966 г. полските епископи изпращат писмо до германските епископи, 

приканвайки към взаимно опрощение и помирение. Това е в разрез с антигерманската 

политика, водена от властите и предизвиква острата реакция, като епископите са обвинени в 

германски реваншизъм. Следва забрана за посещение на главата на полската църква 

(кардинал Ст. Вишиски) в Рим и на папа Павел VI в Полша. При такова разделение в 

обществото се зараждат условията за бунта от 1968 г. началото му е поставено от две 

                                         
22 Kolodziejski, Stanislaw, Roman Marcinek, Jakub Polit Op. cit., p. 117. 
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външни събития – Арабо-израелската война от 1967 г. и 50-та годишнина от Октомврийската 

революция в Русия.  Светкавичното поражение на арабите, подкрепяни от Източния блок, е 

посрещнато със задоволство от поляците. Причините са антисъветските настроения. Гомулка 

възприема тази обществена реакция като лична обида и използва конгреса на профсъюзите, 

за да произнесе своята известна реч от 19 юни 1967 г., в която той обвинява т. нар. 

ционистки среди за „вредните” настроения в страната.
24

    

 Антисемитската нотка в речта на Гомулка е приета нееднозначно. Полското общество 

е чувствително на тема евреи, както заради големия им предвоенен брой - 3 млн., така и 

заради Холокоста, осъществен от нацистите на полска територия, но и заради немалкото 

евреи в ръководството на ПОРП в годините на сталинизма. От „еврейския проблем” се 

възползват „партизаните” на Мочар като започват скрита антисемитска кампания. 

Последствията са за интелигенцията, сред която има немалък брой евреи.   

 През януари 1968 г. въпросът за свободата на словото отново е повдигнат. Това се 

случва след като директорът на на Националния театър (Кажимеж  Деймек) решава да 

отбележи  годишнината от  Октомврийската революция с пиесата на полския класик Адам 

Мицкевич „Задушница”. Тя е вдъхновена от полската национално освободителна борба през 

XIX в. срещу царска Русия и ефектът й е съвсем неюбилеен. Публиката е въодушевена от 

спомена за антируските въстания, а постановката става най-важното събитие в културния 

живот. Обществената реакция кара властта да спрат постановката. Предварително е обявено, 

че последното представление ще бъде на 30 януари 1968 г. То  трае дълго, забавено от 

многократни ръкопляскания. След края му младежко шествие излиза на улицата с плакати 

„Искаме още представления” и „Свободен театър, свободно изкуство”.   

 Двама от студентите, Хенрик Шлайфер и Адам Михник, отправяйки искания за 

„свободен театър” описват ситуацията пред варшавския кореспондент на „ Льо Монд”, чийто 

репортаж е излъчен по Радио „Свободна Европа”, за което са изключени от университета.

 Младежката демонстрация стимулира варшавските писатели. Те се  събират на 

извънредно събрание, за да обсъдят забраните в културния живот.  На 29 февруари то е 

проведено и в неофициална резолюция излиза тяхното отрицателно отношение към 

„деградацията” в изкуството, пресата, науката.  Те осъждат действията на властта, които 

Стефан Кишелевски нарича „диктатура на мракобесници”.
25

     

                                         
24 Баева, Искра Полският март 1968: властта срещу интелигенцията. – В: Модерният историк. Въображение, 

информираност, поколения.София, ИК Даниела Убенова, 1999, с. 152. 

25 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч., с. 474. 
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На свой ред студентите подкрепят писателите със студентски петиции и подписки. 

„Командосите” започват да разширяват затворения си кръг чрез контакти с младежите от 

провинцията. Те решават да използват 8 март, международния женски празник, за протестна 

акция. На 8 март точно в 12 ч. на обяд в двора на Варшавския университет се събират 

няколко хиляди студенти, много повече от очакваното.  Главните искания в резолюцията, 

която прочитат са: спазване на Конституцията, правото на защита на демократичните и 

националноосвободителните традиции в страната; протестират срещу репресиите и 

цензурата. Силите на реда потушават размириците със сила, като брутално разгонват 

събралите се студенти.    

В следващите дни университетският конфликт добива национален характер. Между 

11 и 28 март висшите училища в цяла Полша отговарят на боя с палки с окупационни стачки. 

Демонстрации се провеждат в Краков, Познан, Гданск, Катовице, Люблин и в други големи 

градове из страната. В своите резолюции студентите искат спазване на Конституцията на 

ПНР. Пример за подражание са събитията в Чехословакия, което показва откъде черпят 

идеен заряд полските студенти.
26

 Църквата и католическите депутати застава зад 

интелигенцията и студентите.
27

 . Епископатът на полската католическа църква изпраща две 

писма в защита на студентите, а католическата парламентарна група „ЗНАК” изпраща в 

сейма интерпелация до полския премиер Циранкевич като опит да защити студентския бунт. 

Това е първата крачка към сближаването на светската интелигенция и църквата в Полша. 

 С разгръщането на протестното движение еволюират и посланията на студентите, те 

включват искания за правно гарантиране на възможността за сдружаване на 

гражданите, за независими профсъюзи, за създаване на конституционен съд и 

икономическа реформа.        

Чрез пресата и други пропагандни средства, властта успява да настрои работниците 

срещу протестиращите студенти. Организират се събрания в големите предприятия,  на 

които се осъждат писателите и студентите с лозунги „Писателите да се хващат за перото, 

студентите - за ученето!”       

Започва и друга пропаганда, като пресата огласява разкриване на  „ционистки 

заговор”. В големите предприятия се свикват задължителните „антиционистки” митинги, 

призовава се към отстраняване на „ционистите” от всички постове. Начело на тази кампания 

стоят „партизаните” на Мочар.     

                                         
26 Баева, Искра Полският март 1968..., с. 154. 

27 Kolodziejski, Stanislaw, Roman Marcinek, Jakub Polit  Op. cit., p. 117. 



168 

 

За разлика от Познанските събития, в този момент работниците се оказват от другата 

страна на барикадата, поддали се на управленческата пропаганда.  Това е заложено като 

постоянна стратегия на държавния социализъм от съветски тип, за което говори 

изграждането на нови промишлени работнически средища, който да балансират действията 

на големи академични, католически центрове. Типичн пример е градът Нова Хута в Полша 

изграден през 50-те години в близост до „интелектуален” Краков.
28

   

Самият Гомулка, който в началото на събитията отсъства от Полша, е изненадан от 

антисемитския тон на пропагандата. В речта си от 19 март 1968 г. той се опитва да избяга от 

антисемитизма, но среща противидействие от страна на „партизаните”. Гомулка разбира, че 

властта му е застрашена. Той взима радикални мерки – атакува поименно писатели, 

студенти, особено такива, чийто бащи са били видни дейци от миналото. Разочарованието е 

голямо – както за студентите, чийто надежди за изпълняване поне на част от исканията им, 

така и на „партизаните”, които не получават насърчение за действията си. Гомулка постига 

личен успех, запазвайки властта си и баланса на силите в ПОРП.
29

    

 Насилието, антисемитските настроения и драстичните мерки, с които са възпрени 

събитията, провокират един член на Политбюро и двама важни министри да подадат оставка 

в знак на протест.
30

 Това показва, че полската власт също не е единна, а протестната нагласа 

сред полското население винаги може да разчита на някаква подкрепа от страна на по-

реформаторско, по-демократично настроено течение в партията. 

Политическите последици от мартенските събития се изразяват в масова чистка в 

средите на ПОРП – само за три месеца от нея са изключени около 8 хил. членове. На 8-9 юли 

1968 г. се провежда пленум на ЦК на ПОРП, на който се разгарят спорове относно 

промените, които трябва да бъдат проведени в партията – някои говорят за опасността от 

разпалване на национализма, а друга част за необходимостта от патриотизъм.   

 Друга последица от Мартенския бунт е последвалата емигрантска вълна на полски 

евреи. Тя започва през 1969 г. и за около две години Полша е напусната от около 20 хил. 

евреи. По-голямата част от тях се преселват в Западна и Северна Европа, тъй като не се 

чувстват свързани с Израел.      

                                         
28 Trzcinski, Lukaz, Wojciech Nowicki, Klara Laudanska, Anna Bochenska, malopolski instytut kultury, Krakowskie 

Biuro Festiwalowe. Nowa europa/New Erope,  rak w: Fundacja Imago Mundi, 2009, p. 8. 

29 Баева, Искра Полският март 1968…, с. 155. 

30 Джуд, Тони Цит. съч., с. 477-478. 
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Юридическите последици се изразяват в репресиите и съдебните процеси.  Според 

изказване на самия Гомулка, направено през март 1970 г., задържаните са около 2700, сред 

които 350 студенти и 8 асистенти, а изправените пред съда са над 80. А след смазването на 

Пражката пролет в съседна Чехословакия, властите арестуват организаторите на протестите 

и петициите срещу съветското нашествие и ги изправя пред съда.     

Активността и динамизмът не са  чужди  на поляците, които са винаги в основата на 

протеста срещу системата, но по някакъв начин съумяват да намерят границата, за да не се 

стигне до пагубни  резултати за обществото.  Дори когато се разделя на противоположни 

части, които остро се противопоставят, полското обществено съзнание продължава да държи 

сметка за приоритета  „външен враг”, да допуска някакво съгласуване помежду им, така че 

да не си навлекат неговата намеса.  

Две години по-късно – през 1970 г. – може да се каже, че  интелигенцията връща 

жеста на работниците, като техният протест и тяхната кауза не намира отражение сред 

академичните среди. Скоро обаче  полското общество ще разбере, че за да се противопостави 

на властта, двете прослойки трябва да преодолеят пропагандираните противоречия и 

безразличие и да сформират политически съюз.
31

 Това показва, че  многобройните протести 

в Полша позволяват да се натрупа опит, на базата на който да се определи продуктивността 

на даден протест. 

Урок в тази насока дава протестът на работниците през декември 1970 г., който 

започва след повишаване на цените в Полша и води до смяна на партийния ръководител и в 

крайна сметка до отменяна на повишаването на цените от властите. Така за втори път в 

историята на социалистическа Полша работниците успяват да принудят властите да се 

съобразяват с техните интереси. Видимо е че голяма роля играят окупационните стачки и 

придружаващата ги подкрепа в цялата страна, а става ясно, че най-много жертви са дадени 

при хаотични улични демонстрации. Също така остава споменът за кървавите разправи, 

залповете срещу множеството, уличните хайки и изтезанията на задържаните.
32

   

 Този пореден протест в полската история е провокиран от информацията за 

повишаване на цените, с което е изненадано полското общество на 12 декември 1970 г.  Така 

два дни по-късно корабостроителниците в Гданск и Гдиня обявяват стачка. По поръчение на 

Гомулка в Гданск пристига неговият най-близък сътрудник Зенон Клишко, който издава 

заповед на армията и милицията да смажат съпротивата със сила, използвайки огнестрелно 

оръжие. Междувременно стачката обхваща цялото Гданско крайбрежие и се прехвърля в 

                                         
31 Джуд. Пак там. 

32 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч., с. 480. 
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Шчечин. Така от 15 до 18 декември полското крайбрежие става арена на сблъсъци между 

въоръжените сили, изпратени да потушат протестите и работниците. По официални данни 

има 44 убити и 1,164 ранени. Мъртвото тяло на млад мъж, носено из улиците на Гдиня върху 

врата, изтръгната от рамката и, се превърща в символа на събитията от "Полския 

Декември”.
33

      

Пристигащите от Крайбрежието новини предизвикват напрежение в цялата страна. 

Има опасност от избухване на генерална стачка. В тази обстановка мнозинството в 

ръководството на ПОРП получава съгласието на Москва за отстраняване на Гомулка и най-

близките му сътрудници. На 20 декември  Централният комитет избира Едвард Герек на 

поста първи секретар, във висшето ръководство влиза също и Мочар. Още в началото Герек 

осъжда повишаването на цените и използването на оръжие срещу работниците, но не отменя 

повишението. Така през януари 1971 г. по Крайбрежието избухват нови стачки. Най-голямо 

значение придобива общата стачка в Шчечин, избухнала на 23 януари. Там пристига Герек, в 

продължилата часове дискусия, той печели много симпатизанти, като говори свободно и не 

пести обещания. На подхвърлления от него въпрос: „Ще помогнете ли?” получава хоров 

отговор: „Ще помогнем”. На 25 януари Герек провежда подобна дискусия и в Гданск. 

 Извършени са персонални промени в партийното ръководство и са освободени 

арестуваните през декември 1970 г. Но до отмяна на повишението на цените се стига едва 

след започването на стачка и в Лодз през февруари. Това променя общественото съзнание на 

поляците, които осъзнават възможността за въздействието на множеството над властта, 

което е част от модерната, демократичната политика, която се изразява в постоянното 

взаимодействие между гражданите и държавните органи.   

Юнските събития от 1976 г. са поредния масов протест предизвикан от непосилното 

повишаването на цените. В Радом, крайваршавския Урсус и Плоцк работниците излизат 

извън заводските врати. Отново има намеса на милицията, но без използване на огнестрелно 

оръжие. По време на сблъсъците в Радом е подпален партийният комитет, в Урсус е спряно 

движението по международната железопътна линия. Вечерта премиерът Ярошевич отменя 

повишението на цените. Работниците се връщат на работа. В Радом и Урсус обаче стотици са 

арестувани. Те са инквизирани, като са заставяни да минават през шпалир от милиционери, 

които удрят с палки. Прилага се брутална саморазправа.
34

 

                                         
33 Kolodziejski, Stanislaw, Roman Marcinek, Jakub Polit  Op. cit., p. 117. 

 

34 Тимовски, Михаил, Ян Кеневич, Йежи Холцер Цит. съч., с. 484. 
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Международната конференция в Хелзинки, която е връхна точка в съветските и 

американските действия с цел установяване на принципите на т. нар мирно съжителство, 

също така дава гаранции за гражданските и човешките права. Това дава стимул на полската 

общественост, като на 23 септември 1976 г. във връзка с процесите срещу работниците от 

Радом и Урсус е създаден Комитет за защита на работниците (КОР). КОР осигурява на 

работниците, преследвани след юнските събития, юридическа помощ, изпраща наблюдатели 

на заведените срещу тах дела и в своя „Информационен бюлетин” информира обществото за 

отношението към тях. Този Комитет постепенно разширява дейността си, като обхваща 

всички случаи  на нарушаване гражданските права и се бори те да бъдат спазвани, като 

безмилостно преследва властите.
35

 Свързаните с КОР – Независимо издателство „НОВА” и 

занятията на т.нар. „Летящ университет” започват широкомащабна дейност.

 Натрупаният опит от протеста през 1968 г. помага на полската интелигенция да 

погледне по нов начин на ролята си в конфликтни ситуации.  Показателно е, че имената на 

учредителите на КОР са твърде познати от мартенските събития – Яцек Курон, Ян Юзеф 

Липски, Адам Михник, Збигнев Ромашевски.
36

     

До остър конфликт  с властите се стига, когато на 7 май 1977 г. при неизяснени 

обстоятелства в Краков загива сътрудникът на КОР – студентът Станислав Пияс. По време 

на траурната церемония в Краков се създава първият в Полша Студентски комитет 

„Солидарност”. Във връзка с церемонията са арестувани 11 дейци на КОР, което 

предизвиква вълна от протести. Властта отново отсъпва, като на 19 юли 1977 г. издава указ 

за амнистия, обхващаща всички осъдени в радомските и урсуски събития, както и дейците на 

КОР.           

През 1977 г. се създават много опозиционни формации – Конфедерация на 

Независима Полша; движението „Млада Полша”, студентски комитети „Солидарност” в 

различни градове, клубове на католическата интелигенция (КИК) и други.   

От всичко, което се случва на международната сцена през втората половина на 70-те 

години, най-голямо значение за Полша има избирането на краковския митрополит кардинал 

Карол Войтила за папа на 16 октомври 1978 г. Така църквата в Полша получава опора в най-

висшия католически авторитет. Папското поклонение в Полша през 1979 г. се превръща в 

изключително, незабравимо събитие и има дългосрочни последици, утвърждаващи 

собствените духовни и културни ценности на поляците.  

                                         
35 Замойски, Адам Цит. съч., с. 368. 

36 Баева, Искра Интелигенцията в обществено-политическите кризи на социализма след Втората Световна 

война (Полша, Чехословакия и Унгария). – Философска мисъл, кн. 5, София, 1990. 
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Докато хората в цяла Полша се учат да виждат бъдещето си в категориите на 

свободната воля, властта, начело с Герек, се оплита в икономически стратегии. Това води до 

ново повишение на цените на някои видове месо и колбаси. Макар и да не е драстично, това 

повишение води до избухване на стачки в няколко предприятия. Навясякъде се издигат 

искания за увеличаване на заплатите, а властите се съгласяват да ги изпълнят почти без 

съпротива. Тази позиция подтиква към стачки други предприятия.    

Този път израза и стратегията на новите стачки са съвсем нови. Това личи и в начина, 

по който започва окупационната стачка в Гданск – един уволнен по-рано електротехник (Лех 

Валенса) прескача оградата на Гданската корабостроителница „Ленин”, за да поведе 

окупационна стачка в защита на незаконно уволнената си колежка Анна Валентинович. Като 

участник в стачките от 1970 г., Валенса знае, че работниците няма да се справят с танковете 

на открито, а дискусиите през годините, иницирани от КОР или други нелегални 

опозиционни сдружения, водят до изготвяне на стратегия за борба и определят целите й. 

Валенса настоява представители на партията да дойдат в корабостроителницата, за да 

изслушат исканията на работниците. В цялата страна се организират подобни окупационни 

стачки.
37

 През нощта на 16 срещу 17 август е създаден Междузаводски стачен комитет под 

ръководството на Валенса. Комитетът изработва листа от 21 искания.    

В този протест отново проличава сътрудничество между работници и интелигенция, 

като стачния комитет в преговорите с правителството и при изработването на програмата с 

искания използва преди всичко услугите на съветници от интелигенцията.
38

   

В протестната акция  не се поставят големи цели, а напротив авторите на списъка с 

исканията „21 X Да”  се придържат съвсем ясно към умерената тактика, като не  допускат да 

бъдат включени такива, които тогава се определят като „твърде радикални” искания и са 

явно неприемливи за властите – за провеждане на свободни избори и за премахване на 

цензурата. Това се прави при ясното осъзнаване, че евентуални „твърде радикални искания” 

биха могли да ограничат възможностите за въздействие и да предизвикат силова реакция от 

страна на крайните противници на опозицията. 
39

   

И в действителност през 1980 г. се стига до споразумения между полските власти и 

протестиращите на 31 август, но това не са обикновени споразумения, засягащи искания за 

заплати или за условия на работа. Въпреки умерения си характер те са искания за свободни 

                                         
37 Замойски, Адам Цит. съч., с. 369. 

38 Jarecki, E. Stocznia Gdanska im. Lenina. Życie społeczno-polityczne w latach 1945-1984. Warszawa: Ksia z ka i 

Wiedza, 1985, s. 224-251. 

39 Младенов, Б., И. Дамянов. Политическа история на Европа. София, „96 плюс”, 1997, с. 149. 
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независими професионални съюзи, за свобода на пресата и за достъп до информация. Това е 

една истинска работническа революция, която по ирония е насочена срещу „диктатурата на 

пролетариата”.  

Дейността на опозицията в периода юли-август 1980 г. показва, че тя е направила 

съответни изводи от кризите и конфликтите в Полша през 1956, 1968, 1970, 1976 г. и 

използва тактика донесла й този път съществен успех. Това е видимо и във факта, че през 

1980 г. за първи път в историята на Полската народна република не е употребена сила за 

ликвидиране на обществения протест. 
40

     

Гданските споразумения от „полското лято”, както и другите споразумения, 

подписани през тези дни със стачкуващите работници, създават за първи път от четиридесет 

години възможност за самоорганизиране извън надзора на ПОРП.  Независими профсъюзи 

възникват във всички райони на страната, а на 17 септември 1980 г. техните представители 

решават да създадат Независим самоуправляващ се професионален съюз „Солидарност” с 

председател Валенса и централа в Гданск. Започва петнайсетмесечната „ера на 

Солидарност”. Промяната е очевидна – ликвидиран е  един от основните принципи на 

социалистическата идеология, който гласи,  че комунистическата партия е представител на 

работническата класа.    

Адам Михник обяснява основата, върху която стъпват протестните акции, като 

подчертава, че основния въпрос е: „как да се защитим от системата за упражняване на 

властта, а не „как да я реформираме.” Този начин на мислене слага своя отпечатък върху 

августовите стачки, искания, издигнатите  програми, стратегията и тактиката на 

„Солидарност”.
41

 От особено значение е подкрепата оказвана на „Солидарност” от полския 

интелектуален елит в странат и в емиграция, сред който е и Чеслав Милош, удостоен на 19 

декември 1980 г. с Нобеловата награда за литература.   

Първата проба на силите след „полското лято” между двата основни политически 

центъра в Полша се извършва по повод регистрирането на НСПС „Солидарност” и се 

извършва във формата на нов обществено-политически конфликт. Неговото начало се 

поставя от едночасова предопредителна стачка в цялата страна, проведена след призива на 

новата професионална организация. Провеждането на стачката е прако свързано с откритата 

на 24 септември 1980 г. процедура за правно признаване на НСПС „Солидарност”. След 

някои спорове с Воеводския съд във Варшава относно устава на организацията и искането за 

обжалване пред Върховния съд, както и пред натиска за организиране на генерална стачка в 

                                         
40 Пак там, с. 153. 

41 Михник, Адам Коленичи се само пред Бога. София: Фонд „ 13 века България“, 1993, с. 45. 
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крайна сметка и двете страни правят компромис и през ноември  НСПС „Солидарност” е 

регистрирана.   

По време на този период НСПС „Солидарност” набира повече от 9,5 милиона 

членове, като 1.4 милиона от първоначалните сидикалисти са от регионите в Силезия и 

Дабровски.
42

 Партията губи контрол над ситуацията, което е видимо, тъй като стотици 

хиляди връщат партийните си документи, а един милион членове преминават в 

„Солидарност.”
43

     

Персоналните промени в партийното ръководство и правителството нямат особено 

значение за голяма част от обществото. Още през септември 1980 г. начело на партията 

застава Станислав Каня, а през февруари 1981 г. генерал Войчех Ярузелски съставя ново 

правителство и назначава за вицепремиер смятаният за партийен либерал Мечислав 

Раковски, редактор на седмичника „Политика”.      

За справянето с новата организация „Солидарност” се изпробват няколко тактики, 

като внедряване на агентурни групи и провокиране на вътрешен конфликт между умереното 

крило и радикалното на „Солидарност”. В крайна сметка огромна роля играе 

застрашителното ръмжене, идващо от Москва. Полските комунистически водачи са викани 

многократно в метрополията, а особено чест гост е главнокомандващия армиите на 

Варшавския договор маршал Виктор Куликов. Решаващият удар е нанесен през нощта на 13 

декември 1981 г., когато Държавният съвет, само с един глас против, въвежда военно 

положение. Създава се Военен съвет за национално спасение (ВРОН) с председател 

Ярузелски.       

В резултат на сложна операция, проведена с изключителна прецизност, цялото 

ръководство на „Солидарност” е арестувано. Хиляди хора са изведени от домовете им и 

закарани през нощта в затвора и интернирани в лагери. Тези петнадесет месеца са „урок по 

свобода” казва Адам Михник и след въвеждането на военно положение в Полша през 

декември 1981 г. „Солидарност” може да бъде заличена от стените, но не и от хорската 

памет.
44

            

Така Полша постепенно крачка по крачка прави капитална стъпка по пътя към 

демократизацията, защото веднъж преживял свободата като дълбока необходимост,  

човешкият дух има вътрешна нетърпимост към оковите. Той просто ще чака момента за да 

                                         
42 Gliksman, Adam The NSZZ ‘Solidarnosc” of Malopolska: history, structure, activities. Krakow: Zarza d Regionu 

Małopolska NSZZ „Solidarno  ”, 2005, p. 15. 

43 Замойски, Адам Цит. съч., с. 371. 

44 Пак там. 
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продължи пътя си към прилагане на своите ценности в демократично устройство. Чрез 

многобройните масови протести полското общество извървява стъпки, които в много от 

другите източноевропейски страни тепърва предстоят. Така Полша застава с няколко крачки 

напред спрямо дългия процес на трансформация на общественото съзнание към 

демократичност, който настъпва с „идването на демокрацията” през 1989 година.   

Липсата на масови протести всъщност прави настъпването на новите процеси твърде 

рязко и неосъзнато. Постепенното съзряване на общественото съзнание е важна 

предпоставка, за да бъде избегнато механичното следване на ново-задаваните приоритети. За 

България например този процес на съзряване започва едва през 1989 г., което несъмнено 

влияе на динамиката на прехода у нас. 
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СРАВНИТЕЛЕН КОНТЕНТ АНАЛИЗ НА РЕЧИ  

НА ИЦХАК РАБИН И ЯСЕР АРАФАТ 

 

МИЛА БЕГОВА 

                                                                      

 Вече 60 години светът е свидетел на един от най-продължителните конфликти в 

човешката история – арабо-израелският, основен аспект от който е израело-палестинският 

конфликт. Множество са документалните източници по темата, които биха хвърлили яснота 

при изследването на различни аспекти на проблема – повече от 40 резолюции на Съвета за 

сигурност на ООН, близо  толкова резолюции на Общото събрание на организацията, 

значителен брой  споразумения, мирни договори, множество речи на арабски и израелски 

лидери и т.н.   

За целите на настоящия контент анализ сме се спрели именно на речите като един от 

най-интересните и разнообразни документални източници. Речите са своеобразен 

психолингвистичен процес, чрез който чувствата, емоциите, очакванията, нагласите и 

страховете се въплъщават в езикови конструкции, които се превръщат в послания от една 

личност или група към друга личност или група. Именно този процес с най-голяма сила е в 

състояние да ни разкрие в каква среда се развива дадено събитие, каква е почвата, на която 

извирява едно или друго явление и да ни позволи дори да очертаваме тенденции и да правим 

прогнози.  

С оглед постигане целите на изследването избрахме да направим сравнителен контент 

анализ на речите на две от ключовите личности, чертали пътя на Близкоизточния конфликт 

почти през целия си живот – Ицхак Рабин и Ясер Арафат. Подбраните речи са от периода 

1990-1995 г., тъй като в този период и двамата лидери са начело на представляваните от тях 

държава, в случая с Израел, и народ, в случая с палестинците. Речите тематично могат да 

бъдат разделени на три групи по две речи (по една реч на всеки)  – речи при подписване на 

Първото израело-палестинско споразумение във Вашингтон (1993); при получаване на 

Нобелова награда за мир в Осло (1994); произнесени пред представители на собствените 

общности – последната реч на Рабин в Тел Авив (1995) и речта на Арафат в Йоханесбург 

пред мюсюлманската общност (1994). 

 Основна функция и цел на речите е те да предават послания и да бъдат послания. 

Това определя и посоката на нашата работа в процеса на анализа и извежда на преден план 

петкомпонентния въпрос, който ще бъде основа на изследването – кой какво на кого казва, 

как и с какъв ефект. Ограничение, с което се сблъскваме е трудността да изследваме ефекта 
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(последният компонент на въпроса), тъй като не сме преки свидетели на произнасянето на 

речите, а текстовете, с които разполагаме не ни дават информация за ефекта, който те 

произвеждат върху аудиторията и за нейните реакции. Поради това изследването ще бъде 

концентрирано около останалите четири компонента – кой, какво, на кого и как.  

Изследователският въпрос, като аспект на социалния, може да бъде формулиран 

около това какво е отношението на израелския и на палестинския лидер в сравнителен план 

към конфликта и неговото бъдеще, към мира, към другия. Това отношение най-ясно може да 

бъде открито като се изследват две основни противоположни категории – 

войнственост/нападателност и миролюбие/склонност към сътрудничество. Изследването на 

категориите ще стане посредством анализирането на количествени и качествени индикатори, 

както и на символно-контекстуални индикатори. Някои от основните количествени 

индикатори следва да бъдат честота на използваните думи, имащи отношение към 

изведените категории – думи от групата на война, войник, враг, сила, насилие, терор и др.; 

мир, сътрудничество, партньорство, приятелство и т.н. Тук също така в помощ могат да ни 

бъдат и самите числени единици в текста – брой войници, брой загинали, период от време и 

т.н, които често са показатели за степента, в която даден признак символизира едно или 

друго явление. Към качествените индикатори може да бъде отнесено смисловото и оценъчно 

значение на използваните думи и изрази, както и различните комбинации на изразни 

средства – градация, оксиморони, анафори, дилеми и др. Що се отнася до символно-

контекстуалните индикатори, ще разгледаме използването на символи, имащи определено 

значение и послание за дадената култура/аудитория, както и различни сравнения, алегории, 

асоциации и препратки.   

Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ на отношението на двамата 

лидери по въпросите на мира и войната в контекста на Израело-палестинския конфликт.  

С оглед постигане на така формулираната цел, за обект на изследването са избрани 

три речи на Ицхак Рабин и три речи на Ясер Арафат. Изборът на речи е направен с оглед 

свеждане до минимум факторите на средата, които биха оказали влияние върху начина и 

посоката на говорене, т.е. тяхното „уеднаквяване”. Целта е да се избегнат деформации при 

анализа, което би повлияло на неговата надеждност. Така подбраните речи  ни дават 

възможност да правим анализ „при равни други условия”, което е в полза на по-голямата 

обективност. В по-голяма степен това се отнася може би до речите от 1-ва и 2-ра група, 

произнесени по един и същи повод, с един и същи адресат, по едно и също време, на едно и 

също място. При речите от 3-тата група абсолютно уеднаквяване на условията и факторите 

на средата е невъзможно, тъй като тук всяка една от аудиториите има свои специфични 
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социални, културни и психологически характеристики. Тези речи обаче ни позволяват да 

изградим един по-многопластов профил на говорещите и тяхното отношение към проблема.  

Предмет на изследването са езикът и стилът на говорещите. 

Анализирайки конкретни речи, произнесени в определен период от време ние трябва 

да имаме предвид не само специфичните условия и аудитория, но също така и т.нар. 

операционен код на говорещия – неговото моментно емоционално и здравословно състояние, 

предишния му жизнен опит, личностните му амбиции и его и т.н. Краткото представяне на 

биографиите на двамата лидери ще ни помогне да добием представа в тази посока и да си 

изградим по-пълна предварителна картина за това „Кой говори”. 

Ицхак Рабин е роден в Йерусалим през 1922 г., но израства в Тел Авив. Баща му 

умира, когато Рабин е все още малък. През 1940 г. завършва селскостопанско средно 

училище и желанието му е да стане инженер във водоснабдяването.  

През 1941 г. Рабин се присъединява към Палмах, секция на военизираната 

организация Хагана
1
, като до октомври 1947 г.  достига поста главен оперативен офицер. По 

време на Израелската война за независимост (1948 г.) той ръководи отбраната на Йерусалим 

и воюва срещу египетската армия в пустинята Негев. През 1962 г. достига поста началник-

щаб на израелската армия. Под негово командване израелските войски постигат 

съкрушителна победа срещу Египет, Сирия и Йордания в Шестдневната война (1967 г.), а 

той си спечелва славата на герой. 

През 1968 г. Ицхак Рабин напуска армията и е назначен за посланик в Съединените 

американски щати. През 1973 г. той се завръща в Израел, избран е за депутат от Израелската 

партия на труда и става министър на труда. През 1974 г. застава начело на партията и заема 

мястото на Голда Меир като министър-председател. През 1977 г. подава оставка, заради 

проблеми с коалиционните партньори.  

От 1984 г. до 1990 г. Рабин е министър на отбраната в няколко коалиционни 

правителства и предприема твърди мерки за прекратяване на Първата интифада. 

През 1992 г. Ицхак Рабин отново е избран за министър-председател. Той играе 

водеща роля в подписването на Договорите от Осло. През неговия мандат се сключва и 

мирен договор с Йордания. 

През 1994 г. Рабин получава Нобелова награда за мир, заедно с Ясер Арафат и Шимон 

Перес. Договорите предизвикват нееднозначени реакции в израелското общество. Докато 

някои смятат Рабин за герой, за други той е изменник, отстъпил земи, принадлежащи по 

                                         
1 Паравоенна еврейска организация по времето на британския мандат над Палестина, която в последстве става 

основа на израелските отбранителни сили (израелската армия). 
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право на Израел. За да остане на власт, правителството на Рабин разчита и на подкрепата на 

арабските партии в Кнесета. 

На 4 ноември 1995 г. Ицхак Рабин е застрелян от крайно десния активист Игал Амир 

и умира малко по-късно в болницата.  

Ясер Арафат (партизански псевдоним Абу Амар) е петото от общо седем деца. 

Твърди, че е роден в Йерусалим, но според биографите му е роден в Кайро през август 1929г. 

Майка му умира, когато той е едва четиригодишен.  

Следва в Каирския университет, където получава бакалавърска степен по строително 

инженерство. До 1946 г. той е палестински националист и доставя оръжия в Египет, внасяни 

после тайно в Палестина. По време на Арабо-израелската война (1948 г.) Арафат се опитва 

да влезе в Палестина, но е върнат в Египет и се присъединява  към Мюсюлманско братство и 

служи като младши лейтенант в египетската армия по време на Суецката криза.  

След Суецката криза отива в Кувейт, където през 1959 г. основава местата фракция 

Фатах. На Палестинския национален конгрес през 1969 г. е избран за председател на ООП. 

Арафат става началник на Палестинските революционни сили две години по-късно, а през 

1973 г. — началник и на политическия отдел на ООП. 

Изгонен от Йордания след военен конфликт с йорданския крал, останал в историята 

като „Черният септември” (1970-1971), Арафат премества ООП в Ливан. През септември 

1972 г. групировката „Черният септември”
2
   убива 11 израелски атлети на олимпийските 

игри в Мюнхен. Арафат отрича той и ООП да имат нещо общо с атаките. 

През същата година Арафат става първия представител на неправителствена 

организация, който говори на пленарна сесия на Общото събрание на ООН. 

На 15 ноември 1988 г. ООП обявява независимата държава Палестина. Арафат е 

избран от Централния съвет на Палестинския национален съвет за президент на 

самопровъзгласилата се палестинска държава. 

През 1990 г. Арафат се жени за палестинската православна християнка Суха Тавил, 

която приема исляма. Пет години по-късно се ражда дъщеря му Захва. 

През 1994 г. Арафат е награден с Нобелова награда за мир. Завръща се в Палестина 

като герой, но според други той е предател и колаборационист. 

През 1994 г. Арафат се премества в територията, контролирана от Палестинската 

автономия (ПА). В началото на 1996 г. е избран за президент на ПА.  

                                         
2 Крило на Фатах, използвано за по-тежки военни операции. 
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Арафат умира на 75 години на 11 ноември 2004 г. в Париж. Точната причина за 

смъртта му не е известна и е обект на спекулации. 

 

1. Речи, произнесени при подписването на Първото Израело-палестинско 

споразумение – Вашингтон   1993 г.  

 

Двете речи могат да бъдат структурно разделени на 3 части – обръщения: Обръщение 

към домакина и към света, обръщение към еврейския народ и обръщение към палестинския 

народ.  

В речта на Рабин обръщението и посланията към домакините са сведени предимно до 

обръщението в началото и последните два абзаца, където това, което иска апелира премиерът 

от „дами и господа” е да се присъединят към молитвата, докато в речта на Арафат 

значително в по-голяма степен е застъпено обръщението именно към домакините и 

световната общност, за сметка на обръщението към „моя народ”, отреждайки по-активна 

роля на тази общност в сравнение с Рабин.  

В речта на Рабин обръщението към народа на Израел е изведено на първо място. 

Първите два абзаца са посветени именно на еврейския народ, на неговите страданията и 

жертви в хода на арабо-израелските войни.  Тук отговорът на въпроса „на кого” следва да 

бъде „на евреите”. „Какво” – няколко са основните идеи, които се опитва да изрази и внуши 

Рабин:  

Първата идея е „не е лесно” (т.е. знам, че не ви е лесно) – повторена 3 пъти един след 

друг, отнесена към него самия, към неговите сънародници, към всички евреи, към 

семействата на жертвите, тази фраза няма как да не се запечата в съзнанието на слушателя, 

подготвяйки по този начин евреите за жертвата, която предстои да направят – връщане на 

територии. 

Втора идея е идеята за единство на евреите зад каузата на мира – „всички евреи, които 

ни гледат в този момент с надежда и загриженост”. Тази идея се среща и в речта му в Осло. 

Трета – вашите жертви и мъки, вашите мъртви близки няма да бъдат забравени, ние 

не се отказваме от тях. Два пъти повтаря спомняме, като вторият път глаголът е в бъдеще 

време подсилено от „винаги”.  

Рабин продължава речта си като в голяма степен повтаря думите си от първия абзац, 

сега обаче на мястото на „не е лесно” той поставя глагола „дойдохме” – 7 пъти. Отново са 

изредени словосъчетания като „от измъчена страна”, „от един народ, от един дом, от 

семейства”. Следва отговор на въпроса „защо дойдохме”, този отговор е насочен към целия 
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свят разбира се, но той е обърнат в този момент към евреите и трябва да гласи –  за наше 

добро, за доброто и щастието на „нашите деца и внуци”.  

В началото на речта си Рабин се опитва да спечели подкрепата на своя народ за 

начинанието, което е поел. Не случайно казва за себе си „един стар войник”. От една страна 

напомня за борбата, която е водил, което го приближава до всеки един израелец, от друга  

епитетът „стар” навява асоциация за това, че дълго е продължила битката, но и за 

спокойствие и покой. Премиерът прави опит да обедини израелците около идеята за мир и да 

издигне тази идея като споделена и желана от целия еврейския народ цел.  

Веднага следва обръщението към палестинците. Тук ясно се открояват някои 

индикатори за принадлежност – ние 10 пъти и вас (което е неактивната форма на вие) 4 пъти, 

като се започва от „на вас”, „към вас”, „срещу вас” и се стига до „като вас”. Направен е опит 

да се хвърли мост между двата бряга, появява се идеята за общото съществуване, за общото 

между двата народа – „ние сме като вас”, „нашата обща история”. Езикът е по-експресивен и 

динамичен – 2 пъти „достатъчно”, подсилено вторият път от възклицателен знак, „до тук, не 

по-нататък”, „стига” подсилват усещането за решението да се сложи край на досегашното 

състояние. Следват няколко отричащи изречения подредени в известна градация – „не 

изпитваме омраза”, „не копнеем за отмъщение”. Първоначалната картина на страдания и 

болка – „пред очите ни умираха”, „напоени с кръв униформи”, „погребваха децата си” и т.н – 

се заменя от „искат да построят дом, да засадят дърво, да обичат”, „копнеем да отворим нова 

страница”, „една нова история в Близкия изток”, „за взаимното признаване, за уважението, 

разбирането, приятелството”.    

В последните два абзаца основни индикатори са думи като „книга на книгите”, 

„молитва”, „вярвам, моля се, надявам се”, „амин”. Осланянето на свещената за евреите книга 

следва още веднъж да легитимира взетото решение и то да бъде подсилено от една по-висша 

сила и морал – защото „за всичко си има време”  и ето „настъпи времето на мира!”  Тук 

откриваме и някои символно-контекстуални индикатори –  Тората (отпраща към воля по-

висша от човешката), еврейската нова година (новото начало, надеждата). При  Арафат такъв 

индикатор е  „в името на Господ” (това да се започват и да се завършват речи, изказвания и 

др., осланяйки се на божията воля и милост е типичен за мюсюлманския свят маниер). Друг 

такъв символен индикатор е „Йерусалим” – среща се по 1 път и в двете речи.  

Подобна структура следва и речта на Ясер Арафат. Тук откриваме същите индикатори 

и смислови категории – мир 10 (при Рабин 8 пъти), трудности 2 (аналогични на „не е лесно” 

на при Рабин), идеята за съвместно съществуване 5 – „заедно”, „сътрудничество”, 

„съвместно”, „нашите народи” и др., концепцията за приключването на нещо „началото на 
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края” и новото начало. Тук обаче се забелязва и един друг индикатор за отношението на 

Арафат, който липсва при Рабин, към мирния процес – осланянето на международната 

общност: „Отговорността на международната общност”, „осланяме се на вашата роля, г-н 

президент”, „международното участие в процеса” и т.н Ясно личи, че тук апелите за 

подкрепа не са толкова към палестинците, а към международната общност и към други 

държави – арабските „братя”, Русия и т.н 

Както Рабин показва на евреите, че техните болки не са забравени, така Арафат 

изрежда основните принципни моменти в позицията на палестинците „бежанците”, 

„Йерусалим”, „еврейските поселения”, „границите”, но не се обръща към тях, не се опитва да 

установи връзка  с тях в този момент, това е по-скоро насочено към израелските 

ръководители, пред които той очертава конфликтните точки, по които ще се преговаря. 

Събитието на няколко пъти е определено като историческо, каквато оценка то 

получава и от Рабин. Думата надежда се среща 1 път при Арафат и 1 път при Рабин, 

‘надяваме се’ – 4 пъти при Арафат и 3 пъти при Рабин, като при втория подобен смисъл 

носят  глаголите „копнеем” и „молим се”. 

Таблица на по-често срещаните индикатори в речта от Вашингтон: 

 Рабин Арафат 

Мир 8 10 

Ние/наш 10/6 12/9 

Те/техен/ 0 7 

Израел/израелски 6 1/5 

Евреи/еврейски 6 0 

Палестинци/палестински 2 5 

Международна 0 2 

Г-н Президент 1 6 

Надежда/надяваме се 1/3 1/4 

Копнеем 2 0 

Война/войник 4/2  

Насилие  2 0 

Терор 2 0 

 

2. Речи при получаването на Нобелова награда за мир – Осло 1994 г.  

При анализа на речите, произнесени в Осло налице отново са индикаторите – мир, 

война, оръжие, армия, партньорство и съвместно съществуване. Употребата на думата мир и 
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при двете анализирани речи значително надхвърля употребата на думи от групата на войната 

– при Рабин ‘мир’ се среща 19 пъти, при Арафат – 49 пъти. Война, войнишки, войници, 

битка се споменават 10 пъти от Рабин и 5 пъти от Арафат. Епитетите, с които са назовани 

опонентите са ‘мили’ и ‘бивши’ противници (Рабин) и партньори (Арафат). Това 

обстоятелство би могло да се обясни по-скоро с аудиторията и поводът за речите отколкото с 

действителното отношение на Рабин и Арафат към мира и разрешаването на Израело-

палестинския конфликт.  

Тъй като при анализа на речите от 1993 г. изразихме смисъла на тези индикатори, тук 

няма да се спираме толкова подробно на тях, а ще обърнем внимание на някои нови, които се 

появяват, особено при Рабин – гробища, тишина, надежда, живот. Това са думите с най-

голяма честота в неговата реч.  

Употребата на думите гробища и гробове (5 пъти) в няколко поредни изречения и в 

съчетание с числови единици като „стотици” става белег за масовостта на явлението – 

„докъдето ти стигат очите”. Умело са употребени противоположните по смисъл единици 

„мълчаливи гробове” и „техният писък”, за да се постигне контраст и по-голяма 

емоционалност. В сравнение с предната, в тази реч като цяло са използвани повече 

емоционални и символни индикатори – „крематориуми”, „холокоста”, религиозни символи 

„Книгата на книгите”, „еврейска молитва” и др. За пръв път се появява думата „ад”, която е 

употребена от Рабин, за да опише поредният израело-палестински сблъсък.  

Думата тишина (6 пъти в един абзац) и думи от същото смислово гнездо като 

„мълчаливи”, „мълчанието”, „звукът”, подсилено от епитетите „потискаща” и „ужасна” са 

индикатор за напрежение и безпокойство.  Желанието да се сложи край на тези „мигове 

преди” и „мигове след” разкрива елемент от душевното състояние на Рабин – умора и 

стремеж към спокойствие, което е по-скоро индикатор за склонност към пацифизъм.  

Следват думите надежда и живот. Живот се среща 22 пъти в текста, а заедно с думи от 

същото семантично гнездо – жив, живея – общо 26 пъти. Цялата втора част на речта на Рабин 

е посветена на „святостта на човешкия живот”. Многократно е употребена именно дума 

„святост”. Като основна задача на всяко правителство, на всеки лидер е изведена защитата на 

човешкия живот, който е висша ценност. Това отношение към живота също би могло да се 

нареди към индикаторите, очертаващи пацифисткия профил на Рабин, но и ясно открояващи 

израелската позиция за „земя за мир”.  

Специално място в речта е отделено на темата армия, войник, война. Няколко пъти 

той назовава себе си „войник”. В същото време аспектът, в който са употребени тези думи не 

очертава войнствен психологически профил на говорещия. Няколкократното отрицание 
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„този ден никога да не идва - самолетите да не стартират, танковете да не настъпват, 

войниците никога да не осъществяват атаките” е белег за това, че предпочитаният избор е 

мирът.   

Числовите единици за време „шестнайсетгодишен”, „пълнолетие” и „седемдесет и 

две” очертават продължителността на конфликта, обхващайки цял човешки живот и 

показвайки, че няма възрастова група в израелското общество, която да не участва в него. 

Друга числова единица, повторена три пъти, е „пет милиона” („граждани”, „сърца”, „чифта 

очи”) Това число е отнесено до израелското общество – „евреи и араби” и следва да засили 

внушението за масовата подкрепа за каузата на мира.  

При Арафат не се появяват коренно нови индикатори. Характерните и за предишната 

реч – „свети земи”, „Йерусалим”, „изтегляне” (на Израелците), „завръщане” присъстват с 

приблизително същата честота – от 2 до 5 повторения.  

При неговата реч също е на лице употребата на повече символно-емоционални 

индикатори. Такъв много силен символен индикатор и до днес е „ключът”, който всеки 

бежанец пази и предава на децата си. Този ключ се е превърнал в символ на правото на 

завръщане, което е основна точка от дневния ред в Израело-палестинските преговори.  

Друг такъв символ е принципът „земя за мир”, споменат 2 пъти от Арафат, както и 

религиозни препратки и цитати от Корана.  

Арафат изразява отношението си към мира чрез думите „мирът е в наш интерес”, 

което би трябвало да се разбира като подкрепа и борба за постигането на този мир.  

Таблица на най-често срещаните индикатори в речите от Осло: 

 Рабин Арафат 

Мир 19 49 

Сътрудничество  0 1 

Ние/наш 6/23 35 

Те/техен/ 0 34  

Аз 7 20 

Израел/израелски 8/6 9 

Евреи/еврейски 2/1 2 

Палестинци/палестински 1 8 

Война/войник 6/11 5 

Битка 0 2 

Живот  26 0 
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Йерусалим 3 1 

 

 

3. Речи, признесени пред еврейската общности (Рабин) и пред Мюсюлманската 

общност (Арафат) – Тел Авив 1995 г. и Йоханесбург 1994 г.  

При анализа на последните две речи най-ясно се появява разлика в признаците и 

индикаторите за категориите „пацифизъм” и „войнственост”, отнесени към Рабин и Арафат. 

Основната причина за това е вероятно отговорът на въпроса „на кого”: Рабин – на евреите, 

събрали се да „демонстрират срещу насилието”, Арафат – пред мюсюлманската общност в 

Йоханесбург. Какво казват: Рабин – „насилието не е пътят на държавата Израел”, Арафат – 

„нуждаем се от вашата подкрепа в битката за Йерусалим”. 

При сравняване на речите индикаторите, които могат да бъдат отнесени към 

категория „войнственост”, са с по-голяма честота в речта на Арафат – „Джихад” 2 пъти 

(съчетано с „ще продължи”), „война” 2 пъти, „до победата” 2 пъти един след друг, 

„конспирация” (срещу палестинската кауза) 3 пъти, „да се борим” 2 пъти и „битка” 2 пъти, 

като и двата пъти не е за мир („нашата главна битка е за Йерусалим”).  

Интересна категория, която се появява, е обвързването на религията с каузата на 

палестинците. В речта от Йоханесбург индикатори за това са ислям/ислямски 8 пъти, 

мюсюлмани/мюсюлмански 7, братя (обръщение само към мюсюлманите, докато евреите са 

”те”/”тях”) 6 пъти. Символни индикатори като Йерусалим –  „първото светилище на исляма” 

21, джамия 2, молитва (в Йерусалим) 3, т.е повече от 40 пъти, докато споменаването на 

палестинци/палестински е само 5 пъти.  Това очертава целта на Арафат, да приобщи целия 

мюсюлмански свят около каузата на палестинците, да превърне тази кауза от палестинска в 

общоислямска.  

Индикаторите за миролюбие/готовност за сътрудничество отсъстват почти изцяло от 

речта – думата мир присъства само 1 път. Интересна е оценката, която дава Арафат за 

подписаното мирно споразумение – „след подписването на споразумението и войната в 

залива, реалната конспирация е да бъде премахната палестинската кауза от дневния ред на 

международната общност”. „Конспирация” и „премахната” са индикатори за липса на 

доверие и за известно отхвърляне на мирната цел на споразумението. Създават чувство на 

мнима заплаха и в никакъв случай на могат да бъдат отнесени към категория „готовност за 

сътрудничество”.  

Говорейки пред израелците, думата, която най-често употребява Рабин, е думата мир 

– 26 път в текста (~5%). Две от най-често срещаните комбинации са „шанс на мира”, „пътят 
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на мира” и др. Присъстват думи като партньор и партньорство 3 и т.н. Индикатори за 

войнственост, количествени и качествени, отсъстват от цялата реч. Думите насилие 3, 

тероризъм 1 и война 1 присъстват в текста, дотолкова доколкото са отречени: „демонстрира 

срещу насилието”, „се противопоставя на насилието”, „ пътят на мира да бъде предпочетен 

пред пътя на войната”. Рабин ясно изразява своето отношение към насилието – „трябва да 

бъде отречено и осъдено”, „подкопава основите на израелската демокрация”.  

Когато говори за палестинците и споменава думите „враг” и „отдадени на тероризма” 

Рабин използва минало време на глагола „съм”, т.е. „бяха”. Нарича арабските лидери от 

Египет и Йордания „партньори по пътя на мира”.  

В речта на израелския премиер отсъстват религиозни символи или цитати от Тората, 

преобладават думи като „правителство”, „демокрация”, „държава”, „успешна икономика”, 

„по-добро общество” и т.н. Това са думи, които имат по-скоро прагматично послание и не са 

силно емоционално натоварени. Арафат напротив, си служи предимно с емоционално 

натоварени символи като Йерусалим – столицата на исляма, първосветилището на исляма. 

И двете речи могат да се открият индикатори, които са показателни за желанието на 

двамата лидери да покажат, че не подхождат наивно към разрешаването на проблема.  При 

Рабин това е „ще изискваме” 1 път, а при Арафат „настоявах, настоявам” 7 пъти, което е 

показателно за една по-твърда позиция в това отношение.  

 

Таблица на по-често срещаните индикатори:  

 Рабин Арафат 

Мир 26 1 

Партньорство/партньор 4 0 

Ние/наш 3/4 25/11 

Те/техен 0 10/2 

Аз 6 32 

Израел/израелски 10 4 

Евреи/еврейски 1/1 3/1 

Палестинци/палестински 1 2/3 

Мюсюлмани/мюсюлмански 0 7 

Ислям/ислямски 0 8 

Война 1 2 

Джихад 0 2 



187 

 

Насилие 3 0 

Тероризъм 1 0 

Конспирация 0 3 

Победа 0 2 

Йерусалим 0 21 

 

В синтеза на резултатите от трите групи речи безспорно един от индикаторите с най-

голяма честота е мир: общо за трите речи на Рабин 53 пъти, на Арафат 60 пъти. Общи 

категории и за двамата лидери са война/мир, битка/споразумение, партньор/противник, 

съжителство, болка, трудности. Интересно е, че тези категории в много случаи са употребени 

с противоположно значение от израелския и палестинския лидери. Това се отнася в най-

голяма степен за индикатора „борба” например при Рабин присъства предимно в 

словосъчетанието „за мир”, докато при Арафат борбата е в комбинация с „палестинската 

кауза” и „Йерусалим”, което превръща една и съща дума в индикатор за двете 

противоположни категории.  

Ако групираме индикаторите, които според нас се отнасят към категорията 

„пацифизъм” техният брой е приблизително 83 при Рабин и 61 за Арафат. 

На второ място по честота на споменаване е думата „война”, разположена на другия 

край на оста „мир-война”. Забелязва се, че употребата на тази дума и думи, образувани от 

същия корен (войник, войнишки) от Рабин е 24 пъти, а при Арафат 11 пъти (плюс Джихад и 

битка).  

Индикатор, който сам по себе си не би могъл да бъде определен като признак за 

пацифизъм или войнственост, е думата Йерусалим. Това обаче не е съвсем коректно, защото 

Йерусалим е един от най-силните символни индикатори и е фактически „ябълката на 

раздора” и до днес, което ни накара да проследим и честотата на неговото появяване. 

Резултатът показа, че думата е била употребена 4 пъти от Рабин и 22 пъти от Арафат. 

Интересното е,  че 21 от тези 22 пъти Йерусалим е споменат в една и съща реч – речта пред 

мюсюлманската общност в Йоханесбург. Общото тук е, че и двамата употребяват това 

понятие, за да обозначат „вечната столица на еврейския народ” и „нашата столица 

Йерусалим, първосветилището на исляма”.  

Много от индикаторите показват сходства в представите за мирния процес и 

бъдещето. Глаголите „моля се”, „надявам се”, „вярвам” присъстват и при двамата. Няма как 

да не ни направи впечатление почти един и същият начин, по който се изразяват Рабин и 
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Арафат, говорейки за това какъв би трябвало да е животът в Близкия Изток, за какво мечтаят 

хората:  

Рабин – „да посадят градина или да построят къща”. 

Арафат – „нашите деца би трябвало да играят заедно и да берат цветя”. 

Приличат си в известна степен и оценките, които са дадени на мира:  

Рабин – „ще реши повечето проблеми на Израел”, „отваря вратата към по-успешната 

икономика и по-доброто общество”, „е първата част от нашата молитва”.  

Арафат – „мирът е в наш интерест”, „само в мир, палестинците могат да постигнат 

легитимна независимост”. При Арафат обаче се наблюдава обвързване на мира с условията 

на „палестинската кауза”. Той говори за „справедлив мир”, „мир, включващ завръщането (на 

бежанците)” и т.н. 

 

Обобщена таблица на по-често срещаните индикатори в 3-те групи речи:  

 Рабин Арафат 

Мир 53 60 

Партньорство/партньор 4 0 

Сътрудничество 0 1 

Живот 26 0 

Война/войник 24 7 

Джихад 0 2 

Битка/Борба 0 2 

Насилие 5 0 

Тероризъм 3 0 

Конспирация 0 3 

Победа 0 2 

Йерусалим 4 22 

 

След обобщеното отчитане на резултатите и анализа на 3-те групи речи би могло да се 

каже, че първата и втората група – речите във Вашингтон и в Осло съдържат редица сходни 

и идентични характеристики и индикатори, най-вече предвид сходната аудитория и 

обстоятелства. В тези речи и Рабин и Арафат използват предимно думи-индикатори за 

категорията пацифизъм и готовност за сътрудничество, което създава впечатление за едно 

сходно положително отношение към мирния процес и готовност за сътрудничество. Това 

тяхно отношение в голяма степен съвпада с позициите на световната общност и очакванията 
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на света като цяло за това каква трябва да е позицията на израелци и палестинци и техните 

лидери. От тук следва, че се наблюдава известно целенасочено моделиране на речите именно 

в тази посока, което не може да бъде категорично и единствено доказателство и отговор на 

изследователския ни въпрос – какво е отношението на двамата лидери към мира и мирния 

процес.  

По-различно е положението с последната група речи, която разкрива нови страни в 

профилите на говорещите и по-скоро в профила на Арафат. При Рабин се утвърждава вече 

забелязаната постоянна тенденция на „мирното говорене”, докато при Арафат е налице 

известна двойнственост. Докато във Вашингтон и Осло той се представя за радетел на мира, 

в Йоханесбург призовава към продължаване на борбата и Джихад. За сравнение – в Осло той 

произнася думата мир 49 пъти, а в Йоханесбург едва 1 път. Притеснително е, че в последната 

анализирана реч индикаторите за категорията войнственост са значително повече от 

„мирните индикатори”, които дори почти отсъстват. Това, разбира се, в известна степен има 

своето обяснение предвид различното положение на палестинци и евреи (по отношение 

разпределението на силата), но именно тази двойнственост в речите не ни позволява във 

финалната оценка да поставим Арафат и Рабин на едно и също ниво в категорията 

пацифизъм.  

Анализът на трите речи показва постоянно и положително отношение на Рабин към 

мирния процес и мира. Емоционалността и личната нотка и в трите речи говорят за личната 

убеденост на Рабин не само като лидер, но и като човек, че мирът е единственият желан път 

за развитието на конфликта. По-често употребяваните думи, създаващи усещането за покой, 

тишина, мъка, тъга, умора и вяра, изграждат една в известна степен пасивна картина, която е 

далеч от войнственото говорене и желанието за противоборство и съревнование. Мирът и 

човешкият живот многократно са изведени като висша човешка ценност и божествена 

промисъл.  

При Арафат отношението към мирния процес е по-многопластово и нееднозначно. 

Признавайки достойнствата на мира и ползите, които той би донесъл на палестинците, 

Арафат в същото време не поставя мира на най-високото място в скалата на приоритетите си. 

Първата, жизнената цел е постигане на палестинската кауза, преди и дори въпреки всичко.  

Мирът е обвързан с условия и често е дефиниран не като цел, а като средство, като разменна 

монета. Това отношение, както споменахме, е обусловено от политическата ситуация и е 

разбираемо това, което за Рабин значи „мир” за Арафат да значи „мир при определени 

условия”. Това различно рангиране на мира в скалата на приоритетите на двамата лидери 

обаче се отразява неконструктивно на мирния процес и дори в известна степен верочтно 
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изиграва роля за убийството на Рабин. В политическите среди на Израел този мир, за който 

говори Рабин започва да се окачествява като „мир на всяка цена” и „предателство”. 

Двойнствеността и проявяваната войнственост в отношението на Арафат възпрепятства 

изграждането на доверие и праща противоречиви сигнали на израелското общество, което 

продължава да се чувства застрашено и несигурно.  

Направеният контент анализ на речите на  Рабин и Арафат и получените резултати 

потвърждават възможностите и целесъобразността на подобен вид изследвания. Ицхак Рабин 

и Ясер Арафат са политици с половинвековно присъствие в историята, те са политически 

противници, те са водачи на двата лагера в най-дългогодишния и най-труднорешимия 

конфликт след Втората световна война  до наши дни. И двамата са носители на Нобелова 

награда за мир. И двамата цял живот воюват. И двамата искат едно и също за своя народ. 

Това е, което определи интереса ни към  темата и ни подтикна да направим съпоставителен 

анализ на техните речи. 

Получените резултати дават възможност да се отговори на зададения първоначално  

изследователски въпрос и показват, че политическият текст има свой контекст, а 

политическото говорене е лингвистично маркирано с оглед на аудиторията, историческия 

момент, мястото и целта на посланието.  

В процеса на работата върху речите на двамата лидери се наложи да бъдат отчетени и 

стилистичните фигури не само като семантични, но и като емоционални маркери, тъй като 

именно те задават психологическия контекст (често подтекст). Изследването на речите в 

религиозно-верски контекст пък ни даде възможност да проследим и религиозния фактор 

като моделиращ елемент и фактор за постигане на определени цели в политическото 

говорене. Избраната тема се оказа благодарна за работа, защото дава възможност да се 

отговори на основния въпрос за отношението на Рабин и Арафат към мира чрез отношението 

им към неговата противоположност – войната. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческото ръкостискане между Рабин и Арафат – Вашингтон 1993 г.  

 

 

 

Използвани източници:  

http://www.dadalos-iizdvv.org/Vorbilder/rabin/leben.htm  

Речи Арафат: 

http://electronicintifada.net/bytopic/historicalspeeches.shtml  

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1994/arafat-lecture.html  

http://www.textfiles.com/politics/arafat.txt  

Речи Рабин:  

http://www.dadalos-iizdvv.org/Vorbilder/rabin/zitate.htm  

http://www.dadalos-iizdvv.org/Vorbilder/rabin/nobelpreis.htm  

http://www.dadalos-iizdvv.org/Vorbilder/rabin/letzte_rede.htm   
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НАЦИОНАЛИЗМЪТ 

(ПРЕЗ ПОГЛЕДИТЕ НА ЪРНЕСТ ГЕЛНЕР,  

БЕНЕДИКТ АНДЕРСЪН И АНТЪНИ СМИТ) 

 
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА 

 

Национализмът може да се приеме за сравнително нова историческа реалност, която се 

появява към втората половина на ХVІІІ в.  Той се явява едно от най-мощните движения в 

модерната епоха и вместо да отшумява, с появата и развитието на космополитизма, той се 

активизира все повече. Разделянето на нации и национализмът се превръщат в глобално и 

всепроникващо явление, което оказва силно влияние върху сферата на обществения живот в 

регионален и световен мащаб.  

Според модернистките представи национализмът създава националната идентичност. 

Ърнест Гелнер се противопоставя на това твърдение и прави обрат в изследването на 

национализма. Според него, той не е следствие на нацията, а обратното, нациите са продукт на 

национализма. Национализмът се явява като принцип на политическа легитимност, който в 

даден момент от историята влиза в съревнование с други принципи на легитимност, като 

династичния принцип и божественото право. Според него, появата на национализма има общо с 

преминаването от земеделска към индустриална фаза на обществено устройство. В 

индустриалното общество се променя значението на културата, от  украшение, тя се превръща в 

жизнена среда и национализмът се възползва от това по много селективен начин и с много 

трансформации, съживяват се мъртви езици, измислят се традиции и т.н. Много често 

културата, която национализмът  претендира, че защитава  и възражда е негово изобретение  

или  национализмът настъпва в името на някаква народна култура, като в същото време я 

замества с висока култура. Затова, Гелнер дефинира национализма като: „Организиране на 

човешки групи в големи единици, имащи централизирана образователна система и културна 

хомогенност”
1
. Тоест, Гелнер не свързва национализма с изискването за етническо прочистване, 

а само с това за културна хомогенизиралия. За него  „Национализмът е преди всичко 

политически принцип според който, политическата и националната единица трябва да 

                                         
1 Гелнер, Ъ. Нации и национализъм. София, 1999, с. 53 
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съвпадат”
2
, а невъзможността за прилагането му води след себе си редица неприятни последици. 

Национализмът, като принцип, обвързва нация и държава – едната, без другата е непълна. Човек 

без нация не се вписва в категориите и подлежи на отхвърляне, трябва да притежаваш 

националност, но всъщност нацията не е вроден атрибут на човечеството, въпреки че  днес 

изглежда точно така. Според Гелнер, национализмът не е събуждане и самосъзнаване на 

нациите, а е измисляне на нации там,  където те не съществуват. Той разглежда различните 

форми на национализъм, които според Дж. Пламенац са: Класически Хабсбургски 

национализъм с южни и източни особености, при който политически господстващата класа  

има достъп до образованието и така се възпроизвежда именно нейната култура. Лишените от 

политическо влияние  споделят народната култура. Будителите трябва да създават една висока 

култура и да се борят за такава държава, която да я хомогенизира. Балканските народи споделят 

този тип национализъм. Неизбистрената културна идентичност тук води до  насилствена 

асимилация унищожаване, прогонване, размяна на население. Целта на този тип национализъм е 

да се осъществи тясна връзка между култура и държава; Класически западен национализъм 

(Германия и Италия), при който  е налице липса на политическа единица заради разединение, но 

се наблюдава висока култура, стандартизиран език и университетска образователна система. 

Според Гелнер това е най-добрият тип, наричан още обединяващ национализъм, а крайната му  

цел е да се намери политическа единица, която да го споделя. Гелнер измисля и трета форма на 

национализъм – диаспора, която се  характеризира  с привилегировано икономическо 

малцинство, лишено от политическа и военна протекция, което често не се ползва дори с 

граждански права. Малцинството може да се отърве от статута си на малцинство и да се 

интегрира в обществото или да се бори, докато основе собствена държава (Израел).  

Основният проблем на национализма за Гелнер, идва от факта, че не всички 

национализми успяват да създадат нации и броят на потенциалните национализми, пропуснали 

да се проявят е много по-голям, от този на съществуващите. 

Ако Гелнер смята че национализмът е измисляне и фалшификация, то за Бенедикт 

Андерсън, той е въобразяване и създаване и няма собствени дефиниции, той едновременно е 

универсален и неопределим. Национализмът не е идеология, а има връзка с роднинството и 

религията. Това го прави принцип на социална интеграция  и идентификация. Национализмът е 

специфична въобразена общност. Националността и национализмът са културни артефакти от 

                                         
2 Пак там, стр 7. 
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особен вид, които са създадени към края на ХVІІІ в., в резултат на сложен хибрид от несвързани 

исторически сили. Веднъж създадени, те могат да бъдат присаждани съзнателно или не върху 

голямо разнообразие от социални почви. Андерсън не смята, че национализмът замества 

религията, но предлага да бъде разглеждан, чрез отнасянето му не към съзнателно изградена 

политическа идеология, а към предхождащите го културни системи, от които и срещу които, той 

възниква. Такива културни системи са религиозната общност и династическото царство. В 

дните на своя възход и двете са приети на доверие кординатни системи, каквато днес е 

националността. 

 Антъни Смит свързва национализма с  преминаването от етнос към нация, което е 

предимно модерен проблем, свързан с появата на „научната държава”. Национализмът се 

проявява на много нива и може да се разглежда като форма на културата, подобно на 

политическите идеологии и социалните движения. Изкуствата имат особена роля в 

национализма, чрез тях националните творци могат пряко или косвено да реконструират 

образите на нацията. „В света на нациите всяка нация е уникална и богоизбрана. Национализмът 

е светски, модерен еквивалент на предмодерния свещен мит за етническата богоизбраност. 

Национализмът трябва да се разглежда като форма на исторична култура и гражданско 

образование, които обхващат или подменят старите форми на религиозна култура и семейно 

образование. Той е форма на култура – идеология, език, митология, символика и съзнание -  

която има глобален резонанс, а нацията е такъв тип идентичност, чиито смисъл и приоритети се 

предполагат от тази форма на култура. В този смисъл нацията и националната идентичност 

трябва да бъдат разглеждани като създадени от национализма”
3
. 

Смит също прави условна типология на национализма, според него той може да бъде: 

Гражданско-териториален и да поражда определен тип националистически движения 

(антиколониални, преди постигането на независимост и интеграционни след това); и Етническо 

- генеалогичен тип, при който се пораждат сепаратистки движения на диаспората преди 

независимостта или пан движения след това. Всъщност, всеки национализъм притежава белези 

и на двата типа, но в различни пропорции. Проблем има и при определянето на СССР и 

Югославия, защото там е налице централизирана политическа и военна система, но успоредно с 

това има и местни култури с местни образователни системи. Според А. Смит при тях 

                                         
3 Смит, Антъни. Националната идентичност. София:Кралица Маб, 1991, с. 116. 
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националността е  неуспешно формирана, заради силата на локалните националности. 

Причината е, че не може да се създаде нация от вече формирани нации. 

Може да се заключи, че национализмът е доста труден за вкарване в определения и рамки и 

най-общо казано той е политическа категория, част от развитието на общността и е регулиран от 

движенията за оформяне на нациите. Той се саморазказва и самолегитимира, чрез историята и 

това обяснява придаваната същност на нацията, като древна биологична цялост, а не като 

продукт на модерността. Широкото си разпространение сред модерните общества 

национализмът дължи главно на факта, че той не се възприема като чужда, внесена отвън идея, а 

като естествено състояние на дадена група хора.  Национализмът може да се приеме като 

специфичен вид патриотизъм, който става все по-общ и доминиращ при определени социални 

условия, които са преобладаващи само в модерния свят. 
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ПЕРЦЕПЦИИ И СТЕРЕОТИПИ – ИЛИ КАК ГЛЕДАМЕ НА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ 

В СЛУЧАИТЕ НА МИГРАЦИЯ 

 

СТОЙЧО МИХОВ 

 

Увод: Всяка група от хора се базира на нещо, което я отличава от останалите. Но 

идеята за уникалност, общи ценности, чувство на гордост са често общата спойка, която 

поддържа усещането за принадлежност към групата. Затова когато част от друга група 

поиска да се присъедини, от огромно значение е това как по принцип е възприемана тя и 

дали приобщаването на дори малка част от нея няма да навреди по някакъв начин на 

групата приемник. А тук вече се намесват перцепциите и стереотипите. 

Теза: Перцепциите и стереотипите играят важна роля в изграждането на поведение 

(на приемане или на отхвърляне) и отношение (положително или отрицателно) към дадена 

миграционна група. Поради това е важно едно общество да си дава ясна сметка за своите 

перцепции и стереотипи, за да може в случай на нужда да ги променя и да избегне 

негативните последици от това застинали и вече неактуални представи да определят 

съжителството му с дадена група.  

Цел: Така настоящата работа си поставя за цел да напомни за важността на 

опознаването на собствените и по възможност и на чуждите перцепции и стереотипи с 

оглед на това, че познаването на себе си и на другия предоставя най-добрите възможности 

за извличане на максимална полза от взаимообвързаността с тези около нас.   

Подход: За да се намери отговор на какъвто и да е проблем, то последният трябва 

да е ясно поставен. Търсещият отговор трябва да разбира значението и смисъла на думите, 

термините, с които е формулиран и свързан въпросът. Това в случая означава нуждата от 

даване на отговор на следните въпроси: какво разбираме под перцепции, стереотипи, 

миграция и какво е взаимодействието помежду им.  

Що е “перцепция”? 

Думата „perceptio” от латински език се превежда като „възприемане, усещане, 

възприятие”. Използва се и като термин от психологията и се разбира като 
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„непосредствено възприемане на обективната действителност чрез сетивата”
1
. Трудността 

тук идва не от дефиницията, а от това, че „перцепцията” предполага субективност. А това 

е неизбежно, защото на всеки влияе как ще се себеидентифицира и как ще гледа на 

другите около него, ако щете изцяло на света, от това къде е роден, в каква среда е 

израснал и живее, в какви ценности е възпитаван.  

Що е „стереотип“? 

Тук проблемът с обяснението е по-сложен. Стереотипът може да се обясни като 

споделено възприятие относно дадена група, на която се приписват определен набор от 

характеристики. Тези класификации може да бъдат положителни или отрицателни. 

(например различни нации са стереотипизират като приятелски или неприятелски). Целта 

на стереотипите е да ни помогне да узнаем как да си взаимодействаме с другите. Всяка 

класификация има своите белези, знаци и т.н., които ние използваме, за да 

интерпретираме какво ни казват „другите“, съответно да ги окачествим като „добри“ или 

„лоши“, а и да изберем как да им (или да не им) отговорим. Съответно много по-лесно е да 

се създаде стереотип там, където е налице ясна и отчетлива отличаваща характеристика. 

Поради това и стереотипите свързвани с цвета на кожата, полицията или жените са едни 

от най-често срещаните. Често възприемаме стереотипите от други хора, а не чрез личен 

опит.
2
 Това до голяма степен ни улеснява, понеже така се сдобиваме с голям брой 

„готови“ реакции за различни ситуации, но тази практика крие и редица опасности.  

Стереотипът може да се прояви като мисловен или поведенчески. Мисловният 

„може да се изрази в застинали представи, устойчиви образи и убеждения за връзки между 

факти и явления.”
3
 Поведенческият стереотип може да се прояви в „еднообразни постъпки 

и поведение“.
4
 

Що е то „миграция“? 

Миграцията е доста широко понятие. Според речника на ЮНЕСКО „това е 

преминаване на границата на политическа или административна единица за определен 

минимален период от време. Тя включва движението на бежанците, разселените лица (в 

                                         
1 Речник на чуждите думи в българския език, София, 1978 

2 http://changingminds.org/explanations/theories/stereotypes.htm  

3 Стефанов, Г. Външна политика. Дипломация. София, 2006, с. 108 

4 Стефанов, Пак там, с. 108 

http://changingminds.org/explanations/theories/stereotypes.htm
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рамките на собствената държава – бел авт.), изселените лица, както и икономическите 

мигранти. Вътрешната миграция се отнася до преминаване от една област (провинция, 

област или община) в друга, в рамките на една държава. Международната миграция е 

териториално преместване на хора между национални държави. Две форми на 

преместване могат да бъдат изключени от тази широка дефиниция: първо, териториално 

движение, което не довежда до промяна в отношенията на социална принадлежност и 

следователно остава до голяма степен без значение за отделния човек, като например 

туризма; второ, преместване, при което заинтересованите лица или групи са само пасивни 

обекти, като при организирано прехвърляне на бежанци от държавата на произход до 

безопасно място.“ 
5
 

Тук няма да се спираме върху различните видове миграции на хора, нито на 

причините за тях. Важното за нас е, че с миграция в общи линии се обозначава 

придвижването на хора от едно място на друго и оставането им там с цел различна от 

туризъм. В настоящата статия ще обърнем внимание най-вече на международната 

миграция, поради съображения, които ще бъдат изказани в следващите редове. 

Как гледаме на себе си и другите? 

Миграцията е явление, което е допринесло за оформянето на историята на 

човечеството. Напоследък се наблюдава поразително повишаване на общественото 

внимание към миграцията. Драматични събития, като удавяне на африканци в Средиземно 

море и Атлантическия океан, както и терористични заплахи, довеждат до оживени дебати 

и раздвижват обществените нагласи.
6
 Няма как да не се отбележи, че именно „след 

терористичните атаки на 11.09.2001, загрижеността по отношение на имиграцията и най-

вече на незаконната такава се изостри.“
7
 

Това, както и възможността на хората, във все по-глобализиращ се свят, лесно и 

бързо да откриват места, където искат да мигрират и съответно да го осъществяват, 

поставя проблема как местните хора и новодошлите уреждат взаимоотношенията си. За 

съжаление или не, именно тук перцепциите и стереотипите се намесват в оформянето на 

                                         
5 www.unesco.org/shs/migration/glossary - адаптиран превод  

6 Canoy, M., R. Beutin, A. Horvath, A Hubert, F. Lerais, P. Smith, M. Sochacki, Migration and public 

perception, BEPA, European Commission, 2006, p. 2 (превод мой – С. М.) 

7 Ferguson, C. Stereotypes of Immigrants in Media at www.tamiu.edu/~cferguson/Immigrants.pdf ,  p. 2 

http://www.unesco.org/shs/migration/glossary
http://www.tamiu.edu/~cferguson/Immigrants.pdf
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тези взаимоотношения. Както вече бе споменато колкото е по-явна разликата, толкова по-

лесно се създава стереотип. Международните мигранти са група, при която лесно се 

разпознава тяхното различие – било то език, цвят на кожата, религия или нещо друго. 

Това е различие, за което спокойно може да се отнесат думите на Мая Грекова за 

малцинството: „Различие, което е значимо за тези, които са негови „носители“ и/или за 

тези, спрямо които „те“ са различни.“
8
 

Разбира се, когато става дума за държави и мигриращо между тях население, 

трудно може да остане настрани темата за нацията. Още повече, че тъкмо чрез образа на 

нацията се предават стереотипите и перцепциите, както към себе си, така и към другите. 

За нацията е писано много, но в случая важно за нас е това, че „самодефинирането 

на общност като нация по необходимост съдържа в себе си изключването на другите.”
9
 

„Припознаването на индивиди като принадлежащи към определена нация развива не само 

идентичност, лоялност и солидарност между членове с установени съвместни права и 

отговорности, но също и чувство за изключване на другите от това определяне.”
10

  

Тезата на Бенедикт Андерсън, че нациите са въобразени общности, ясно показва 

как влиянието на стереотипа се използва за създаването на перцепцията за себе си. 

„Нацията е въобразена, защото, макар членовете дори и на най-малката нация никога да не 

познават повечето от своите съ-членове, да не се срещат с тях или дори да не чуват за тях, 

във всеки един е жива представата за тяхната общност.”
11

 Следователно национално е 

нещото, което се приема от цялата група. То е това, което я отличава по един или друг 

начин от другите. Различието е важно и няма как да е иначе, след като то е „свързано със 

способността за съпоставяне и отграничаване, за изграждане на граници и отделяне на 

„своето“, при постоянно сравнение с „другото“.
12

 Как тези представи се съграждат и за 

това доколко устойчиви са, зависи от самите държави – от техните институции и медиите. 

                                         
8 Грекова, М. Всекидневни представи за „малцинство“. В: А. Кръстева(съст.) Общности и идентичности в 

България, София, 1998, с. 118  

9 http://www.ilit.bas.bg/bi/bostemur.html#_ftnref7  

10 Гелнер, Ъ. Нации и национализъм. София, 1990, с. 9 

11 Андерсън, Б. Въобразените общности. София, 1998, с. 21 

12 Бокова, И. „Подвижният човек“ – срещи с различното. В: Балкански идентичности, част IV, София, 2003, 

с. 30 

http://www.ilit.bas.bg/bi/bostemur.html#_ftnref7
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Историята на всички народи е богата с примери как образованието, армията, медиите са 

използвани за прокарването и утвърждаването на даден национален идентитет. Като 

неизбежно собственото възвеличаване е за сметка на някой друг, просто защото е трудно 

се определиш, без да се сравняваш с другите. 

Може би затова образът на „другия”, на „чуждия” често се представя с демонични 

краски. Ако обърнем поглед към традицията, ще открием доста отчетливо, че всичко, 

което се намира извън усвоеното пространство е населено с демонични същества 

(русалки, самодиви, дракони, троли и пр.). Съответно, когато част от това неусвоено 

пространство е заселено от други хора, то на тях също се приписват демонични 

характеристики, тъй като те споделят едно и също пространство с демоничните фигури. 

Така всеки, който е различен бива и потенциално опасен – може да наруши изградената 

система. Примерите в историята са много – например как за гърците, а по късно и за 

римляните, всички освен тях са варвари – диви, неразбрани. 

 Тази особеност не е изчезнала и днес. Различните етноси, раси или цивилизации, 

ако се съгласим с разделението на Самюел Хънтигтън
13

 – все още боравят със стереотипни 

представи за „другия”, чрез които го лишават от част от човешките добродетели и така 

демонизират образа му (пример – представата на Запада за арабите като въоръжени до 

зъби фундаменталисти, искащи само да разрушат техния свят).  

 В книгата (а и във филма по нея) на Сам Кийн – „Лицата на врага”
14

 е показано 

например как пропагандата демонизира врага, за да бъде по-лесно на обикновения войник 

да убива, тъй като за него „другият” вече не е човек, а демонично същество. Интересното 

бе, че противниковите страни често са прибягвали до изобразяването на врага чрез едни и 

същи фигури – например огромен великан людоед. Е, при мигрантите, ще кажете, се 

вижда, че не са чудовища. Да, така е, но примера бе даден с цел да се покаже как може да 

се влияе върху перцепциите и изграждането на стереотипите за другите. А в случая това, 

че виждаш другия и той не прилича на някое страшно митично същество съвсем не значи, 

че не го мислиш за човек, склонен към изключителна агресия или изобщо опасен. Не 

случайно днес, поради възможността да се следят какви ли не филми, книги и пр. по 

                                         
13 Хънтигтън, С., Сблъсъкът на цивилизациите, София, 2002  

14 Keen, S., Faces of the enemy, San Francisco, 2004 
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интернет, а и самата бързина на предаване на информация за събития от другия край на 

света в рамките на секунди, ролята на медиите за утвърждаване или разбиване на даден 

стереотип нараства. Само реакцията на ислямския свят по повод на откъс от филма 

„Невинността на мюсюлманите” с подигравка за Мохамед, пуснат в интернет тази година 

е достатъчно крансоречив пример за това.
15

 Така мигранти (посланика и др.) от една 

страна (САЩ), пострадаха за това, че за една (радикална) група в Либия, те бяха 

възприети като хора, които не се различават в своите ценности и морал от автора на 

филма, гражданин на пострадалата страна. Разбира се, важно е медиите да отразяват 

проблемите на дадено общество, включително и тези с приема му на „други“, но ако това 

може да се направи по начин, по който се показва и набляга не само на отрицателните 

нагласи и настроения, с които традиционно се гледа на по-голямата част от мигрантите.  

Извод: В заключение може да се каже, че перцепциите и стереотипите са тясно 

свързани с приема, който срещат мигрантите. Идеите, надеждите, които те са си създали 

въз основа на пречупената от предубеждения и споделени очаквания и нагласи 

информация, се сблъскват с реалността. Веднъж категоризиран като „друг“, „различен”, 

мигрантът е поставен пред две възможности. Едната е да се опита да се „слее“ с 

общността, в която той е „чужд“ и така да се почувства приет и ценен. Другата е да 

изтъква ясно своето различие, защото той е такъв и не е мигрирал, за да променя 

личността си, а например икономическото си положение. Но и в двата случая мигрантът 

разчита на изградените стереотипи, които са се настанили в (под)съзнанието му – дали за 

неговото превъзходство над другите, поради което не иска да се слива с тях, или пък 

възхитата му от другите и съответно желанието да бъде оценен от тях.  

Не бива да се забравя обаче, че възприемането на „другия“ е двустранен процес. 

Взаимоотношенията се изграждат винаги от поне двама участника, затова е изключително 

важно и как общността гледа на мигранта. Тук отново стъпването върху изградената 

стереотипна представа е опасно, защото тя не е въз основа на личен опит, а възприемане 

на дадено готово мнение. Следователно, ако групите сами не могат да повярват, че имат 

взаимна изгода от съжителството си, то тогава търсенето на решение от проблема е 

блокирано именно поради различните стереотипи и перцепции на едната или двете 

                                         
15 вж например  http://goo.gl/RYjK2 или http://goo.gl/86ACZ и др. 
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страни. Затова отговорът лежи в ръцете и изисква усилията както на местните, така и на 

мигрантите. 

 

 



 


