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“Donec ad haec tempora quibus  
nec vitia nostra nec remedia pati 
possumus perventum est...”1

Доротея Валентинова
Институт за исторически изследвания,  
Българска академия за науките

Ambitus. Corruptio. Corruptio morum. Avaritia. Luxuria. Iniuria. Ius, iustitia. 
Honor. Modestia. Virtus. Honestas2. Антитези, исторически, моралноетични, 
социалноправни, анамнеза за противостоянията в античното римско об-
щество, които, подобно на всяко друго човешко, предопределят хода на 
историята и възприятията за национално (общностно) самосъзнание и 
идентичност в тяхната еволюция и разпад. 

За тази анамнеза предупреждава още Ливий 3, виждайки забързаното 
самоунищожение на добродетелта, докато не настъпят времената, в ко-
ито „не можем да понасяме повече нито нашите пороци, нито тяхното 
лечение“4: “donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia pati 
possumus perventum est”5.

До тях ще се стигне чрез всепоглъщащата avaritia6, ненаситното тру-
пане на богатства, безсмисления разкош, предателствата, продажността, 

1  „Докато не се стигна до тези времена, в които не е по силите ни да понасяме нито нашите 
пороци, нито тяхното лечение“, вж. бел. 5. 
2  Eлекторална корупция, корупция, упадък на нравите, алчност, разкош, несправедливост/ 
беззазаконие, право, справедливост, чест, скромност, доблест, нравственост.  
3  Тук, както и често го прави на други места, Ливий има предвид разпространената сред 
римските, а и изобщо античните автори теория за упадъка на нравите като водеща при-
чина за края на един народ и държава. 
4  Преводите на латинските текстове в статията са мои, Доротея Валентинова. 
5  Livius. Ab Urbe condita, Praefatio (The Latin Library).  
6  Avaritia, ae, f – жадност за пари, скъперничество, алчност. Войнов, М., А. Милев. Латинско-
български речник. Четвърто стереотипно издание, София, 1990, с. 77. 
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подкупността, длъжностната7 и изборната корупция (ambitus)8, полити-
ческите убийства, родени във войната на свои срещу свои, издигането 
на силата и насилието като мяра за правото („mensuraque iuris vis erat“).9 

„колко далеч ще разпростреш границите на своите имоти? огромно 
пространство земя, напълно достатъчно за цял народ, е недостатъчно за 
един единствен собственик?“ – укорява Сенека10, без да крие иронията си.  

„и сега, за да засегнем още „по-привлекателни“ пороци, не е ли пре-
следването на длъжности чрез подкупи („ambitus honorum“) вдъхновявано 
от същото това богатство?“11 – пита реторично Флор.

Чуваме и гласът на Ливий, с поглед към историята:
„... два порока, враждебни един на друг – алчността и разкошът, 

погълнали като чума всички велики държави, сега разрушават и Рим“ 12.
Припомняме си и присъдата на Цицерон, предзиращ погубеното 

бъдеще: 
„не изминаха и сто и десет години, откакто Луций Пизон предложи 

закон срещу подкупите13, какъвто до този момент не бе приеман. Впо-
следствие бяха издадени толкова много други закони14, и всеки следващ 
бе още по-строг от предишния, и толкова много хора бяха предадени на 
съд, толкова бяха осъдени... толкова ужасно бе ограбването и разорени-

7  длъжностната корупция в Рим се е проявявала в три форми: peculatus (furtum pecuniae   
publicae, furtum publicum: кражба на държавно имущество, на публична собственост), pe-
cuniae residuae (неправомерно разхищаване на държавни средства, получени с конкретна 
цел, но изразходвани за лично облагодетелстване) и crimen repetundarum (изнудване от 
страна на длъжностни лица). 
8  Ambitus, us, m – 1. обикаляне, заобикалки; 2. домогване до служба противозаконно, чрез 
подкупи; 3. подмазване, демагогия. 4. честолюбие, амбиция. Пак там, 44. Ambitus пред-
полага и агитиране с непозволени средства, както и използване на различни форми на 
принуда и натиск, тоест всеки опит да се повлияе върху избиратели незаконно. например: 
купуването на гласове. 
9  Marcus Annaeus Lucanus. De bello civili sive Pharsalia, I. 158-182, и специално 175 ff. 
10  Seneca. Epistulae, 89.20 (The Latin Library).
11  Florus. Epitomae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo. Liber I, XLVII (The 
Latin Library). 
12  Titus Livius. Ab Urbe condita, XXXIV. 4: “diversisque duobus vitiis, avaritia et luxuria, civitatem 
laborare, quae pestes omnia magna imperia everterunt“ (The Latin Library).
13  Lex Calpurnia – законът за учредяването на постоянен съд по дела за корупционно 
изнудване (quaestio perpetua de repetundis), действащ срещу злоупотребите на римските 
наместници и магистрати в провинциите. Вж. Cicero. Brutus, 106 (The Latin Library).
14  „Впоследствие бяха приети толкова други закони...“ – Ацилиевият закон от 123 г. пр.н.е. 
(Lex Acilia Repetundarum), Сервилиевият закон от 100 г. пр.н.е. (Lex Servilia), Корнелиевият 
закон от 81 г. пр.н.е. (Lex Cornelia), Юлиевият закон от 59 г. пр.н.е. (Lex Iulia) и др.
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ето на съюзниците след унищожението на законите и правосъдието, че 
ние можем да сме силни единствено предвид слабостите на другите, а не 
благодарение на собствената си доблест“15.

„Моралeн упадък, корупция, родена от богатство, корупция, родена 
от бедност, всепроникващият морален крах на Рим.“16

„Фаталното проклятие на ambitus“ превръща „войните в златна 
мина“17, народът продава гласа си за пари, водачите продават обещанията 
си за власт. Флор, Лукан, Тит Ливий, Тацит, Цицерон, Сенека предзират 
ясно връзките между духовния упадък, алчността, богатството, насили-
ето,  корупцията.

„когато след края на Брут и касий не остана никаква държавна ар-
мия – пише Тацит – когато Помпей бе смазан в Сицилия, след като Лепид 
бе отстранен, и Антоний убит, и дори за Юлиевата партия остана само Це-
зар да я води, тогава, отказвайки се от названието триумвир, и заявявайки, 
че е консул и че е доволен от трибунската власт за защита на народа, Август 
спечели войниците с дарове, населението с евтино жито и всички люде 
със сладостите на почивката, и така стана по-силен постепенно, докато 
съсредоточаваше в себе си правомощията на сената, на магистратите, на 
законите. нямаше кой да му противостои, защото най-храбрите духове 
бяха паднали в боя, или бяха загинали заради проскрипцията, докато ос-
таналите знатни, колкото по-готови бяха да бъдат роби, толкова повече 
се издигаха чрез богатство и почести, така че, въздигнати от събитията, 
предпочетоха сигурността на настоящето пред опасното минало. Провин-
циите не роптаеха срещу създалата се ситуация, защото се съмняваха в 
управлението на сената и народа, заради сблъсъците между натоварените 
с власт и алчността на магистратите („avaritiam magistratuum“), а защита-
та на законите беше безсилна, тъй като непрестанно бяха нарушавани 
чрез насилие, корупция (ambitu) и накрая чрез подкупи“18.

15  Cicero. De officiis, 2.75: “Nondum centum et decem anni sunt, cum de pecuniis repetundis 
a L. Pisone lata lex est nulla antea cum fuisset. At vero postea tot leges et proxumae quaeque 
duriores, tot rei, tot damnati...tanta sublatis legibus et iudiciis expilatio direptioque sociorum, 
ut inbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus“ (The Latin Library).  
16  Simkhovitch, V. G. Rome’s Fall Reconsidered. Political Science Quarterly, Vol. 31, No. 2, The 
Academy of Political Science, Jun., 1916, 201–243, 202. 
17  Marcus Annaeus Lucanus. De bello civili sive Pharsalia, I. 158-182. 
18  Tacitus. Annales, 1.2: “Postquam Bruto et Cassio caesis nulla iam publica arma, Pompeius apud 
Siciliam oppressus exutoque Lepido, interfecto Antonio ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar 
dux reliquus, posito triumviri nomine consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio 
iure contentum, ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insurgere 
paulatim, munia senatus magistratuum legum in se trahere, nullo adversante, cum ferocissimi 
per acies aut proscriptione cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus 



14 доротея Валентинова

Флор е убеден, че ambitus е средството за достигане до изключител-
ната власт, а според Лукан този тип „стратегия“ мотивира твърде много 
римляни да търсят компенсации за загубите си дори и в гражданските 
войни, след като са доведени до разорение през 50-те години на I в. пр.н.е. 
Тезата му е правдоподобна, имайки предвид както достатъчния брой 
доказателства за сумите, хвърляни в изборите от този период, така и 
коментарите на Цезар и Цицерон за водещите поддръжници на Помпей19.

Lex Poetelia de ambitu – 358 г. пр.н.е: началото на една causa perduta
най-ранните известни опити за борба с ambitus са един плебисцит 

от 432 г. пр.н.е., забраняващ кандидатите да бъдат candidati, т.е. да 
носят toga candida20, и Lex Poetelia от 358 г. пр.н.е., плебисцит, приет с 
подкрепата на сената. Чрез първия акт римляните заявяват убедеността 
си, че кандидатите за държавна длъжност по никакъв начин не бива да 
влияят на избирателния вот21, дори и визуално. очевидно предизборната 
агитация с незаконни средства е нерядко явление в годините преди и 
между първия и втория закон, а последващата поява на сходни нормативни 
решения само показва слабостта на римския lex срещу електоралната 
корупция. 

Петелий е плебейски трибун през 358 г. пр.н.е. и именно тогава 
предлага първия закон в Рим срещу ambitus: 

„В същата година... – пише Ливий – “ (12) народният трибун Гай 
Петелий, с поддръжката на сената, за пръв път внесе за разглеждане от 
народа закон (de ambitu) за домогването [до държавни длъжности]; 
(13) с това предложение се надяваха преди всичко да обуздаят домогване-
то (ambitionem) до властта на новите хора (homines novi), които бяха при-
викнали да обикалят избирателите по пазари и гуляи“22.

et honoribus extollerentur ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia quam vetera et periculosa 
mallent. neque provinciae illum rerum statum abnuebant, suspecto senatus populique imperio 
ob certamina potentium et avaritiam magistratuum, invalido legum auxilio quae vi ambitu 
postremo pecunia turbabantur“ (The Latin Library).
19  Caesar. Commentariorum libri III De bello civili, I. 4. 2; Cicero. Ad Atticum, 9. I I. 4 (The Latin 
Library).
20  Ibidem. IV. 25. 13.
21  Husband, R. W. The Law of Poetelius on Corrupt Practices at Elections. The Classical Journal, 
Vol. 10, No. 8, May, 1915, 376–377, вж. 376.
22  Livius, 7.15.12-13. “Eodem anno… et de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus 
tum primum ad populum latum est; eaque rogatione nouorum maxime hominum ambitionem, 
qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, compressam credebant“ (The Latin Library).
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Чрез Lex Poetelia всъщност се забранява ambitus в неговия конкретен, 
етимологически смисъл, като „обикаляне наоколо“, тоест провеждането 
на активна предизборна кампания. Водещият мотив според Ливий е 
съхраняване на привилегиите за нобилитета и отпор срещу амбициите 
на homines novi. Тук прозира намерението на знатните да запазят 
обслужващото техните интереси предимство на действащите от векове 
патронатни разменно-обменни отношения, играещи съществена роля в 
лобирането за гласове. Така те се опитват да утвърдят своето индивидуално 
и колективно електорално върховенство (и „превъзходство“), елимини-
райки опитите на homines novi да задействат сходен механизъм за печелене 
на подкрепа. Реалният резултат обаче е двузначен. Законите против 
ambitus действително забавят пътя на homines novi към властта. но те 
затрудняват и самия нобилитет, обречен на изолация без подкрепата 
и „симпатиите“ на вече заелите властови позиции фигури. Така 
престъплението ambitus се оказва дълбоко свързано с особеностите на 
римския политически процес и със спецификите на римската политическа 
култура, явявайки се свръхмерно, аморално и подплатено с материални 
интереси изкривяване на електоралното поведение, израз на дълбоки 
сривове в римската ценностна система. 

За римляните е било съвършено ясно, че предизборната „кампания“ 
изключително лесно се превръща в пазарна размяна, в насрещна размяна 
на блага, оценявани именно като такива и от двете страни, съобразно 
техните интереси и ценности. дали те ще са идеологически, обещания за 
политически, социални и законодателни промени, привилегии, услуги, 
или чисто материални, зависи от конкретния исторически и личностен 
контекст. Пазарейки се, кандидатът обещава да реализира в бъдеще опре-
делена „програма“, която ще създаде определени блага или по-скоро облаги 
за избирателите. днес те се формулират и изговарят съвършено ясно в 
политическото пространство: намаления на данъци и акцизи за бизнеса, 
повече субсидии за образование, здравеопазване, социални дейности, нама-
ляване на безработицата и т.н., в зависимост от целевите групи, към които 
са ориентирани предизборните програми. В Рим такъв тип политическо 
говорене е бил по-косвен и завоалиран, но принципът си остава същият23. 

Цената е гласът на отделния избирател, когото кандидатът дори 
не познава или познава слабо. Затова законите срещу ambitus не просто 
атакуват електоралната корупция per se, но и други форми на пазарна 
размяна в електорален контекст24.

23  Riggsby, A. M. Crime and Community in Ciceronian Rome. University of Texas Press, 1999, 26.
24  Lex Calpurnia например забранява напълно заплащането или дори формалното наби-
ране на предизборен „щаб“.     
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За споменатия закон от 432 г. пр.н.е. Ливий коментира следното:
„(9) Междувременно в Рим, докато се съхраняваше мира със съседите, 

плебейските първенци, таящи отдавна силни надежди за по-висши длъж-
ности, свикаха събрания по домовете на народните трибуни: (10) там се 
обсъждаха тайните планове, подклаждаше се презрението на плебса към 
управниците: колко години вече се избират военни трибуни с консулска 
власт, а нито един плебей не е допуснат до тази длъжност. (11) напомняше 
се за голямата прозорливост на предците, бдително следящи да не бъде 
открит пътят към плебейска длъжност за никой от патрициите: иначе 
досега и народните трибуни щели да бъдат патриции; затова плебейските 
водачи говореха, че даже на своите си така са опротивели, че плебеите ги 
презират толкова, колкото и патрициите. (12) някои оправдаваха плебе-
ите и стоварваха вината върху патрициите: заради тяхното домогване до 
властта (ambitione) и уловки, пътят на плебеите към висши длъжности е 
отрязан. нека само плебеите да получат възможност да си поемат дъх от 
патрицианските молби, примесени със заплахи, и те, при гласуванията, не 
ще забравят своите хора, а предоставяйки им поддръжка, ще претендират 
за властта. (13) За да се приключи с домогванията до постове (ambitionis), 
бе решено трибуните да внесат за разглеждане закон, забраняващ да се 
обточват с бяло дрехите, заявявайки по този начин своите амбиции към 
властта. днес това [предложение] би ни се сторило недомислица и едва 
ли би било прието сериозно, но тогава предизвикаше горещи спорове 
между плебеи и патриции. (14) Трибуните надделяха накрая и законът бе 
приет. Разгневените плебеи явно бяха решени да окажат помощ на своите. 
За да не им се даде прекомерна свобода, се прие сенатско постановление 
за провеждане на консулски избори“25. 

Текстът на Ливий, ако приемем достоверността му, показва, че мер-
ките за ограничаване на злоупотребите в избирателния процес, и подкуп-
ването на избиратели в борбите за държавни длъжности, датират в Рим 
още от IV в. пр.н.е. Странното е, че практиката кандидатите да носят toga 
candida никога не е прекратявана, това е бил най-стандартният метод за 
политическо „рекламиране“ пред електората, дори самата дума „кандидат“, 
тоест претендент за държавна длъжност, произлиза от прилагателното 
candidus – бял, което най-вероятно означава, че този ранен закон е отменен 
или изобщо не се е прилагал. 

25  Livius. Ab Urbe condita, 4.25.9-14 (The Latin Library). 
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Lex Cornelia Baebia de Ambitu e първият цялостен закон, крими-
нализиращ електоралната корупция, и е един от много, действали в 
Римската република, срещу корупционните практики в избирателния 
процес. оказва изключително трайно влияние върху администрацията 
в провинциите. Внасят го плебейският консул Марк Бебий Тамфил26 и 
колегата му Публий Корнелий Цетег по време на консулството им27 през 
181 г. пр.н.е.: “et leges de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum 
tulerunt“28. За моралноправните му и реформаторски цели съдим от факта, 
че е подкрепен от Марк Порций Катон29.

някои автори са склонни да пренебрегнат по-ранния от него Lex Poet-
elia de ambitu от 358 г. пр.н.е., приемайки, че той или не е съществувал, или 
основната му цел не е била корупцията, или изобщо не влязъл в действие30.  
осъдените за ambitus съгласно Lex Baebia са лишавани от правото да се 
кандидатират за срок от 10 години31. Фактът, че само преди година е приет 
поредният закон против разкоша Lex Orchia (182 г. пр. н. е.), предложен от 
трибуна Гней орхий32, показва, че двете групи нормативни актове – зако-

26  Marcus Baebius Tamphilus произлиза от плебейския род Бебии, чийто клон Бебии Тамфи-
ли става патрициански през 180 г. пр.н.е. Син е на квинт Бебий Тамфил (претор през 218 г. 
пр.н.е.) и брат на Гней Бебий Тамфил (консул през 182 г. пр.н.е.). През 194 пр.н.е. Тамфил е 
вероятно народен трибун и участва в основаването на колонията Сипонт (Апулия). През 
192 г. пр.н.е. е претор и служи в Hispania Citerior и Брутия. В началото на Римскосирий-
ската война през 191 г. пр.н.е. e пропретор и ръководи освобождението на окупираната 
от селевкидската войска Тесалия (вж. Livius, 36.13.1: The Latin Library). През 181 г. пр.н.е. 
e избран за консул, заедно с Публий корнелий Цетег, и действа в Лигурия, където остава 
и през следващата година като проконсул. Тук той ще изиграе важна роля за съдбата на 
лигурите. През 298 г. пр.н.е. градовете Taurasia и Cisauna в Самниум са превзети от Луций 
корнелий Сципион Барбат (L. Cornelius Scipio Barbatus), а територията на Taurasia остава 
римска ager publicus. През 180 г. пр.н.е. 47 000 лигури, включително жени и деца, се пре-
селват принудително в тази област. Формирани са две селища – Ligures Baebiani и Ligures 
Corneliani, наречени така по имената на консулите от 181 г. пр.н.е., които надзиравали 
депортирането – M. Baebius Tamphilus и P. Cornelius Cethegus.
27  Publius Cornelius Cethegus.
28  Livius. Ab Urbe condita, XL.19 (The Latin Library). 
29  Hazel, J. Who‘s Who in the Roman World. Routledge, 2001, 58.
30  Вж. Brennan, T. C. The Praetorship in the Roman Republic. Oxford University Press, 2000, 
170-171. За Lex Baebia като първия закон срещу електоралната корупция: Astin, A. E. Cato 
the Censor. Oxford University Press, 1978, reprinted 2000, 121; Williamson, C. The Laws of the 
Roman People. University of Michigan Press, 2005, 301-302; Reid, J. S. M. Tulli Ciceronis. Cato 
Maior de Senectute. Cambridge University Press, 1894, 21; Stewart, A.; Long, G. Plutarch’s Lives. 
Volume II. London, 1881, 226.
31  Livius. Ab Urbe condita, XL.19 (The Latin Library).
32  Gneius Orchius.
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ните против разкоша (leges sumptuariae) и чистите антикорупционни зако-
ни – са тясно свързани помежду си. и това е съвсем естествено, доколкото 
те са нормативната база за борба с корупцията в Рим. общата им цел е 
да предотвратят, а когато това е невъзможно, поне да ограничат концен-
трацията на власт и имущество от страна на субекти, натоварени с вла-
стови функции33, и оттам да осуетят опитите за издевателства, контрол и 
принуда. Те са и показател за постепенното изчерпване на традиционните 
патронатни отношения34. 

По време на Републиката leges sumptuariae имат не само морал-
нопревантивни и защитаващи aequitas и iustitia35 функции, но целят и 
предотвратяване на корупционни практики, особено в предизборните 
кампании. идеята отчасти е да се постави под контрол и рестриктира 
политическото лобиране чрез самоизтъкване, саморекламиране, ако си 
позволим това съвременно клише, чрез тенденциозна „щедрост“ към пуб-
ликата36 и склонните да приемат такъв тип завоалирани подкупи избира-
тели, за да се елиминират други конкуренти и да се спечели на финала в 
играта за политически постове и власт. на практика това е вид наддаване 
в купуването на гласове, тоест вид електорална корупция. Възможно е от 
нарушителите на този тип закони да се е търсела съдебна отговорност за 
ambitus и да са били заклеймявани с nota censoria, за която обаче е трябвало 
да бъдат съгласни и двамата цензори. В контекста на leges sumptuariae, в 
правомощията на цензорите по опазването на regimen morum е било да 
действат чрез nota censoria спрямо:

–  лица, които демонстрират в личния си живот luxus и pecunia,37 или 
харчат прекомерно пари извън законово определените граници;

–  длъжностни лица, които в това си качество нарушават закона 
или действат срещу друг магистрат като:   

33  Harris, W. V. War and Imperialism in Republican Rome, 327–70 B.C. Oxford University Press, 
1979, 1985, 89, n. 3.
34  Millar, Fergus. The Political Character of the Classical Roman Republic, 200–151 B.C. Journal 
of Roman Studies 74, 1984, 1–19, вж. р. 10 (особено бел. 36) и 11.
35  Равнопостовеността и справедливостта. 
36  Aulus Gellius. II. 24. 2 (The Latin Library). 
37  Разкош и богатство. Livius. Periochae 14, XXXIX.4; Gellius, IV.8; Valerius Maximus, II.9.4 
(The Latin Library).
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а)  имат поведение, влизащо в разрез с техните публични функции 
и с dignitas, изискуема от длъжността им; искат или приемат 
подкупи; фалшифицират ауспиции38.  

b)  имат неподходящо поведение към друг магистрат; опитват 
се да ограничат неговите правомощия, или да отменят закон, 
който цензорите са оценили за необходим39 .

широк кръг от действия или занимания, които са оценявани като 
опасни за обществения морал, са можели да бъдат забранени чрез едикт40, 
а онези, които са  го престъпвали са заклеймявани с nota. Ефектът от nota 
censoria е ignominia41, но не и infamia42, a самият цензорският акт43 не е iu-
dicium или res iudicata44, тъй като правните му последици не са трайни и 
са можели да бъдат отменени от следващите цензори или пък чрез закон. 
Така ignominia45 се оказва само мярка за временно ограничаване в статуса, 
която дори не отстранява магистрата от неговата длъжност46, и не го 
лишава от правото да кандидатства за магистратура, да бъде избиран за 
iudex или praetor, или да служи в римската армия47. 

38  Cicero. De Senectute, 12; Livius, XXXIX. 42; Valerius Maximus, II. 9. 3; Cicero. De Divinatione, I. 
16 (The Latin Library); Plutarchus, Cato Maior, 17: Plutarch. Lives. Vol. II: Themistocles and 
Camillus. Aristides and Cato Major. Cimon and Lucullus. Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library, 
1914, 352–354.
39  Livius, IV. 24; Cicero, De Oratore, II. 64; Valerius Maximus,  II. 9. 5; Gellius, IV. 20 (The Latin 
Library).
40  Gellius, XV.11 (The Latin Library).
41  Ignominia, ae, f – опозоряване, безчестие, позор. Войнов, М., А. Милев. Цит. съч., с. 310.
42  Infamia, ае, f – 1. лоша слава, лошо име. 2. безчестие, срам, позор. Като термин от рим-
ското право infamia представлява официално лишаване от правна защита за римски 
гражданин, наложено от цензор или претор. McGinn, Th. A. J. Prostitution, Sexuality and the 
Law in Ancient Rome. Oxford University Press, 1998, 65ff.
43  Nota censoria – цензорската бележка, която цензорите, осъществявайки надзор над 
нравите (cura morum), правели в гражданските списъци, и която се съпровождала от 
указание за провинението или престъплението на дадено лице („осъждане“, subscriptio).
44  Cicero. Pro A. Cluentio Oratio 42: “maiores autem nostri numquam neque iudicium nominarunt 
neque proinde ut rem iudicatam observarunt, animadversionem atque auctoritatem censoriam.“ 
(The Latin Library). „…нашите предци никога не са наричали официалната цензорска бележ-
ка съдебна присъда и не са я разглеждали като произнесена присъда“. Преводът е мой, д. В. 
45  За престъпленията, които е можело да бъдат санкционирани от цензорите чрез ignominia 
вж. Niebuhr, B. H. History of Rome. Translated by Julius Charles Hare, M. A., Connor Thirllaw, M. 
A. Cambridge, M.DCCC.XXXII, Vol. II, 399, &c.
46  Livius. XXIV.18 (The Latin Library).
47  например Мамерк Емилий (Mamercus Aemilius) става диктатор, независимо, че над него 
е висяло цензорското порицание (animadversio censoria). Вж. Livius. IV.31 (The Latin Library).
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Ливий48 описва в каква ситуация Lex Cornelia Baebia е приет: 
„18. (1) Проведоха се консулски избори: за консули бяха избрани 

Публий корнелий Лентул49 и Марк Бебий Тамфил50. (2) След това се избраха 
и претори: двама квинт Фабии – Максим и Бутеон, Тиберий клавдий 
нерон, квинт Петилий Спурин, Марк Пинарий Руска и Луций дуроний. 
(3) След встъпване в длъжност задълженията между тях се разпределиха 
така: на консулите се падна Лигурия51, от преторите на квинт Петилий 
бяха поверени градските дела, а на квинт Фабий Максим – делата с 
перегрините, на квинт Фабий Бутеон – Галия, на Тиберий клавдий нерон – 
Сицилия, на Марк Пинарий – Сардиния, на Луций дуроний – Апулий. 
(4) на него поръчаха да се оправи и с истрийците, понеже от Тарент и 
Брундизий известяваха, че край местното крайбрежие разбойничестват 
с отвъдморски кораби.  Масилийците също се оплакваха от корабите 
на лигурийците. (5) После разпределиха и армията. За консулите бяха 
отделени четири легиона от по 5200 римски пехотинци и 300 конници 
всеки, а също и 15 000 пехотинци и 800 конници от съюзниците и латините. 
(6) В испания, на предишните претори бе продължена властта им и им бяха 
оставени войските. освен това им беше предоставено и подкрепление от 
3 000 пехотинци и 200 конници от римските граждани, и 6 000 пехотинци 
и 300 конници от латините съюзници. (7) Внимание се обърна и на 
морските дела. на консулите беше наредено да назначат дуумвири52, 
които да подготвят 20 спуснати на вода кораби с моряци от римските 

48  Livius, XL.18–19 (The Latin Library). 
49  Съгласно Fasti Capitolini: Публий корнелий Цетег (Publius Cornelius Cethegus). През 187 г. 
пр.н.е. Цетег е едил, през 185 г. пр.н.е. – претор. През 181 г. пр.н.е. е избран за консул заедно 
с Марк Бебий Тамфил (Broughton, Th. R. Sh. The Magistrates Of The Roman Republic. Vol. 1: 
509 B.C. – 100 B.C. Cleveland, Ohio: Case Western Reserve University Press, 1951. Reprint 1968. 
Philological Monographs. Edited by the American Philological Association. Vol. 15, 1, 383-387). 
именно в тази година Луций Петилий открива легендарните книги на нума Помпилий 
и ги предава на градския претор квинт Петилий Спурин, който ги изгаря публично, съг-
ласно решението на сената. През 180 г. пр.н.е. Цетег е проконсул в Лигурия и Самниум. 
През 173 г. пр.н.е. e включен в комисията за разпределение на завладяната лигурийски 
и галска земя като един от десетте ѝ членове (Decemviri agris dandis assignandis – Livius, 
XXXIX. 7. 23; XL. 18; XL. 38; XLII. 4 (The Latin Library); Valerius Maximus, I. 1. 12 (The Latin 
Library); Plinius. Naturalis Historia, XXVII. 84-88; Plutarchus. Numa, 22: Plutarch. Lives. Theseus 
and Romulus. Lycurgus and Numa. Solon and Publicola. Loeb Classical Library, Vol. 1. Bernadotte 
Perrin, 1914, 381. 
50  Marcus Baebius Tamphilus.
51  В крайбрежния регион на Северозападна италия.
52  Това са „корабните дуумвири“, чиято длъжност е учредена през 411 г. пр.н.е. Вж. Livius, 
IX. 30. 4 (The Latin Library).
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граждани – бивши роби53, свободнородени трябвало да бъдат само 
военачалниците им. (8) дуумвирите получиха по десет кораба и разделиха 
помежду си морския бряг така: единият охраняваше от носа на Минерва до 
Масилия, а другият – вляво до Барий. 19. (1) Тази година много зловещи 
предзнаменования връхлетяха Рим, и за много съобщаваха от други места. 
(2) над свещената земя на Вулкан54 и конкордия55 падна кървав дъжд; 
понтифиците обявиха, че копията [в храма на Марс]56 звънтят, в Ланувий 
статуята на Юнона Закрилница проплака. (3) Мор плъзна из цяла италия – 
по полетата, градовете, тържищата; в самия Рим – такъв, че едва стигаше 
потребното за погребения. (4) Притеснени от тези предзнаменования и 
бедствия, сенаторите постановиха консулите да принесат в жертва на 
боговете каквито преценят за нужно възрастни животни, а децемвирите 
се обърнаха към Сибилинските книги. (5) Съгласно постановление на 
децемвирите бе установен еднодневен молебен пред олтарите на всички 
богове. По тяхно указание сенатът предписа и консулите се разпоредиха 
из цяла италия да се проведат тридневни молебени и бдения. (6) Морът 
бе с такава сила, че когато, заради отпадането на корсиканците и метежа 
на илийците57 в Сардиния, се реши да се наберат 8 000 пехотинци и 300 
конници от латинските съюзници, за да може преторът Марк Пинарий да 
се прехвърли с тях в Сардиния, (7) консулите доложиха за толкова умрели 
и толкова болни, че не беше възможно изобщо да се набере необходимият 
брой войници. (8) на претора се нареди да си осигури недостигащите 
войници от проконсула Гней Бебий, зимуващ в Пиза, а после да се отправи 
към Сардиния. (9) на претора Луций дуроний, комуто се падна Апулия, 
бе допълнително поръчано да разследва вакханалиите. някои, съхранили 
се семена на това старо зло, поникнаха още в предходната година, (10) 
а започнатото от претора Луций Пупий разследване не бе доведено до 
край58. отците-сенатори заповядаха на новия претор да изкорени това 
зло, за да не се разпълзи отново. (11) Също така, по решение на сената, 

53  освободените роби, нямащи право да служат в легионите, са можели да постъпят във 
флота. 
54  За Volcanus (Vulcanus) вж. Ely, Talfourd. The Gods of Greece and Rome. Dover Books on 
Anthropology, Folklore and Myths. Courier Dover Publications, 2003, 155–156.
55  За храма на Concordia (богинята на Съгласието) на Вулканово поле вж. Livius, IX. 46, 6 
сл. (The Latin Library).
56  В оригиналния текст Ливий не споменава храма на Марс, но вероятно има предвид 
копията, които се съхранявали в светилището на Марс, заедно със свещените щитове.  
57  Вж. Livius, XXXIV, 12-13.
58  Ср. Livius, XXXIX. 41. 6 (за аналогични разследвания в други места).
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консулите представиха на народното събрание закон за предизборните 
злоупотреби, за изборната корупция (legem de ambitu)“59.

Eкспанзионизмът на Рим постепенно създава „култура“ на avaritia и 
ambitio към властта, която буквално корумпира60 електоралния процес61. 
неслучайно през 90-те и 80-те години на I в. пр.н.е. серия от закони се 
опитват да се справят с тези все по-задълбочаващи се проблеми62 и да 
въведат известни правила за достъп и движение нагоре по йерархичната 
стълбица. Ситуацията се усложнява и от факта, че в началото на 
Републиката imperium получават двама консули и един претор, а до 197 г. 
пр.н.е. преторите са 663. 

Териториалната експанзия предполага увеличено търсене на длъж-
ностни лица, достатъчно квалифицирани, за да се справят с админис-
тративните и военни правомощия в провинциите, тоест да упражняват 
imperium. недостигът е налице и затова нерядко мандатите се удължават 
извън годишната магистратура64. Закон от 196 г. пр.н.е. въвежда изиск-
ването кандидатите за консулска длъжност да са служили преди това 
като претори. Този акт допълнително стимулира яростна конкуренция 
за претури, задвижвана от ambitus с всички атрибути на електоралната 
корупция. В такъв момент Бебий се опитва да повлияе на корупционните 
процеси. 

освен 10-годишната забрана за заемане на длъжност за осъдените, Lex 
Baebia et Cornelia от 181 г. пр.н.е. създава сложна система за ограничаване 
броя на експреторите, стремящи се към консулство65. При хвърляне 
на жребий за провинциитe двете испании трябвало да се изключват 
в нечетните години, и само четирима претори били допустими в тези 

59  Предишният lex de ambitu е приет през 358 г. пр.н.е. (Livius, VII. 15. 12 и сл. The Latin 
Library).
60  В смисъла на глагола corrumpo, rupi, ruptus, 3 – унищожавам, изопачавам, погубвам, 
развращавам, подкупвам.
61  Brennan, C. Op. cit., 625; Briscoe, J. Livy and Senatorial Politics, 200–167 B.C.: The Evidence of 
the Fourth and Fifth Decades. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 2.30.2 (de Gruyter, 
1982), 1075–1121, вж. 1107.
62  Mouritsen, H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambridge University Press, 
2001, 124.
63  Lintott, A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press, 1999, 114.
64  Brennan, C. Op. cit., 605. 
65  не е ясно дали разпоредбата за броя претори е отделен закон или клауза от закона. Вж. 
Brennan, C. Op. cit.,169-170 за вероятността двете мерки да са част от един и същ закон. 
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години66. По този начин назначаване в испания автоматично означавало 
prorogatio67 в двугодишен срок.  Така Lex Baebia легализира и урежда 
рутинното удължаване на мандатите при изборните магистратури за 
повече от една година68. ограниченията се оказват с обратен ефект: те 
само намаляват броя на длъжностните лица за другите провинции, което 
води до още по-често прибягване до prorogatio. Ето защо в средата на 
70-те години от I в. пр.н.е. шестте претора са отново норма, а моралните 
опасения отиват на заден план69.

наред с изброените особености, Lex Baebia е и част от група зако-
нодателни актове от този период, прицелени към ограничаване на опи-
тите за узурпиране на политическата власт от фракции и групировки 
на нобилитета. Закон, предложен през 151 г. пр.н.е., подкрепян също от 
Катон, забранява преизбирането за консулска длъжност, след като Марк 
клавдий Марцел заема този пост три пъти70. Вероятно катон е целял да 
подпомогне в политическото им развитие homines novi. на практика обаче 
„мярката съдейства за по-нататъшното подчиняване на личността пред 
плутократичната машина“71 и не успява да постигне целите си в защита 
на политическия морал. През 159 г. пр.н.е. се появява друг консулски lex 
de ambitu, за който има предположения, че въвежда смъртно наказание. 
Реално санкцията за ambitus по този закон е изгнание, а самият той няма 
по-голям успех от предишния. 

от речите на Цицерон разбираме как първоначалното обвинение 
в ambitus, без значение по кой закон, може да се прeвърне в достатъчно 
могъщ повод за дискредитиране, унижаване и в крайна сметка унищо-
жаване на дадена политическа фигура. Политиците популари са особено 
честа мишена за такъв тип обвинения, а подозрения в ambitus възникват 

66  Livius, 40.44.2 (The Latin Library).
67  Prorogatio – удължаване на imperium отвъд едногодишния срок на магистратурата, 
обикновено за консул или претор. Prorogatio, като правна процедура, е логическо след-
ствие от римския експанзионизъм и милитаризация. Увеличеният брой на анексираните 
територии и фронтовете за военни операции далеч надвишават числеността на избира-
ните длъжностни лица, готови да поемат военни и административни функции. Lintott, 
A Op. cit., 113 ff. 
68  Brennan, C. Op. cit., 626. 
69  Ibidem, 625–626.
70  Marcus Claudius Marcellus е консул през 166 г. пр.н.е., заедно с Гай Сулпиций Гал (Gaius 
Sulpicius Gallus); през 155 г. пр.н.е., заедно с Публий корнелий Сципион назика коркул 
(Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum), и през 152 г. пр.н.е., заедно с Луций Валерий 
Флак (Lucius Valerius Flaccus).
71  Botsford, G. W. The Roman Assemblies from Their Origin to the End of the Republic. New York, 
1909, 348.
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и когато римлянин от по-нисък социален ранг побеждава в изборите 
своя социално по-висш съперник. Загубата на кандидат, парадиращ със 
своята nobilitas, победен от лице извън нобилитета, се оказва достатъчно 
основание за обвинение в ambitus72. 

В Pro Murena Цицерон отговаря на нападките, че той, като инициатор 
на закон срещу ambitus, не би могъл да бъде адекватен защитник на лице, 
обвинено в това престъпление: 

„Закон за корупцията (legem de ambitu) действително аз предложих, но 
го предложих без изобщо да имам предвид отмяната на онзи закон, който 
от край време съм установил за самия себе си – да защитавам съграждани-
те си от грозящата ги опасност. Ако бях признал, че при  изборите е даден 
подкуп (largitionem), и обявя в оправдание, че е сторено законно, аз щях 
да постъпя нечестно, дори и ако някой друг бе предложил закона. но, тъй 
като моето оправдание е, че не е сторено нищо противозаконно, с какво 
може внесеният от мен закон да попречи на моята защита?“73.

каква структура е можело да има обвинение в ambitus разбираме от 
следващия откъс: 

„Така, както го разбирам, съдии, обвинението е с три части: първата е 
порицание на живота на Луций Мурена; втората е сравнение с достойн-
ствата [на кандидатите] (“contentio dignitatis“), а третата представлява 
фактическите обвинения в ambitus. Първата от тях, която би трябвало 
да е и най-главната, се оказа толкова слаба и незначителна, че нашите 
опоненти, говорейки за миналия живот на Луций Мурена, очевидно по-
скоро следваха някакви правила, общоприети от обвинителите, отколкото 
привеждаха действителни основания за осъждане“74. 

Луций Лициний Мурена е от плебейски род, а най-висшата магистра-
тура, до която достигат предците му е претурата. Започва военна служба 
в първата война с Митридат, после e квестор заедно със Сервий Сулпиций 

72  May, J. M. Trials of Character: The Eloquence of Ciceronian Ethos. University of North Carolina 
Press, 1988, passim. Вж. още: Millar, F. The Crowd in Rome in the Late Republic. University of 
Michigan Press, 1998 (reprinted 2005), 99. 
73  Cicero. Pro Murena, 5: “Nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli ut eam quam mihimet 
ipsi iam pridem tulerim de civium periculis defendendis non abrogarem. Etenim si largitionem 
factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius 
legem tulisset; cum vero nihil commissum contra legem esse defendam, quid est quod meam 
defensionem latio legis impediat?“ (The Latin Library).
74  Cicero. Pro Murena, 11: “Intellego, iudices, tris totius accusationis partis fuisse, et earum unam 
in reprehensione vitae, alteram in contentione dignitatis, tertiam in criminibus ambitus esse 
versatam. Atque harum trium partium prima illa quae gravissima debebat esse ita fuit infirma et 
levis ut illos lex magis quaedam accusatoria quam vera male dicendi facultas de vita L. Murenae 
dicere aliquid coegerit.“ (The Latin Library).
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Руф, неговият бъдещ обвинител. Едилитетът му преминава неусетно. 
През 74 г. пр.н.е. участва в третата война с Митридат като легат на Луций 
Лукул. През 65 г. пр.н.е. е градски претор, през 64 г. пр.н.е. – пропретор в 
Трансалпийска Галия. През 62 г. се кандидатира за консул. опоненти са му 
децим Юний Силан, Сервий Сулпиций Руф и Луций Сергий катилина. През 
октомври 63 г. пр.н.е. за консули са избрани Силан и Мурена. Сулпиций 
обаче привлича Мурена като обвиняем за домогване до магистратура по 
незаконен път, тоест за crimen de ambitu, на основание Тулиевия закон 
(Lex Tullia) на Цицерон от 63 г. пр.н.е. осъждането му би довело до каса-
ция на неговия избор. Съдът разглежда делото през втората половина на 
ноември 63 г. пр.н.е., когато катилина вече е напуснал Рим. обвинители 
на Мурена са и младият Сулпиций, Гней Постум и Марк Порций катон. 
Силан, постигнал избирането си със същите средства, с които и Мурена, 
не е привлечен под отговорност. Защитници на Мурена в съда са квинт 
Хортензий, Марк крас и Цицерон, говорил последен. Съдът оправдава 
Мурена, но за по-нататъшната му съдба няма никакви данни.

Цицерон гради умело защитата си с реторични въпроси, поставяй-
ки целия процес в исторически контекст, с непрестанни препратки към 
миналото, изразени умело с изразите: „Ако мога да добавя това, което е 
общоприето“75; „дали ме питате защо е нужно да направим каквото винаги 
сме правили“76; „Чрез обичая, навика и традициите на предците“77:  

„имало ли е такова време в нашите спомени или в паметта на бащите 
ни, когато не се е проявявала тази практика, без значение дали я нари-
чате “амбиция“ (ambitio) или „щедрост“ (liberalitas)78, да се предоставят 
на приятели и съплеменници места в цирка и на форума? Малките хора 
получавали тези награди и преимущества от членовете на своята триба 
по силата на древен обичай.“79

и сам отсъжда, че подобна щедрост е неправилна:
„Мисли ли сенатът, че е престъпление да се срещаш с някого? не, 

престъпление е само, ако го правиш срещу заплащане; опитайте се да ме 
убедите в това. А какво да кажем, ако имате многобройни последователи? 
не е престъпление, само ако не са наети; покажете го. Ами раздаването на 

75  Cicero. Pro Murena, 69 (The Latin Library).
76  Ibidem, 70.
77  Ibidem, 72.
78  Liberalitas, atis f – 1. благородство, благородно постъпване; добродушие; милост; ще-
дрост. 2. щедър подарък. Войнов, М., А. Милев. Цит. съч., с. 25.
79  Cicero. Pro Murena, 72: “Quod enim tempus fuit aut nostra aut patrum nostrorum memoria 
quo haec sive ambitio est sive liberalitas non fuerit ut locus et in circo et in foro daretur amicis 
et tribulibus? Haec homines tenuiores praemia commodaque a suis tribulibus vetere instituto 
adsequebantur“ (The Latin Library).
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места за представления или вечери? не е престъпление, само ако се прави 
безразборно (volgo). какво означава безразборно? на всички (universos).“80

Проявленията на ambitus не се затрудняват ни най-малко от приема-
нето, през втората половина на II в. пр.н.е., на серия от закони за тайното 
гласуване във всички римски събрания, започвайки от електоралния Lex 
Gabinia от 139 г. пр.н.е. 

„Ако не контролирате пряко избирателите – коментира с основание 
Линдерски – трябва да платите за тяхната подкрепа. Можете да го напра-
вите по два начина: чрез закони, привлекателни за специфични групови 
интереси, или директно чрез раздаване на пари и подаръци... но може би 
най-важното събитие в разпространението на ambitus е онова, което се 
приветства като зората на народната свобода: въвеждането на писмен и 
оттук на таен вот“81. 

Римският модел на „електоралния пазар“, подобно на съвременния, 
показва съвършено ясно, че тайният вот, докато оставя непроменена 
идентичността на продавачи и купувачи, играещи на политическата сце-
на, променя баланса между тях, покачвайки цената, която кандидатите 
от управляващата върхушка трябва да платят на народа, за да достигнат 
или да се задържат до желаните от тях постове82. 

Първият метод на подкупване – обещанията за закони, обслужващи 
нечии интереси, наричан нерядко от Цицерон largitio83, е практикуван от 
популарите, и е критикуван тенденциозно от мнозинството управляващи. 
истината е, че то се е „фрустрирало“ от такъв тип „нечестна“ конкуренция, 
принципно ощетяваща избирателната система като цяло84. За оптиматите 
предизборните „клетви“ за leges в името на народното благоденствие са 
най-съвършената и опасна корупционна практика, доколкото е овладя-
вала лесно душите и е превземала бързо жадните за промяна римляни. 

80  Ibidem, 73: “senatus num obviam prodire crimen putat? Non, sed mercede. Convince. Num 
sectari multos? Non, sed conductos. Doce. Num locum ad spectandum dare aut <ad> prandium 
invitare? Minime, sed volgo, passim. Quid est volgo? Universos“ (The Latin Library).
81  Linderski, J. Buying the Vote: Electoral Corruption in the Late Republic. Ancient World, Vol. 
XI, 1985, 87-94, вж. 89-90; 91. Вж. 92 за възможните връзки между законите за тайното 
гласуване и установяването на постоянен съд за ambitus – quaestio de ambitu.
82  Yakobson, A. Secret Ballot and Its Effects in the Late Roman Republic. Hermes, Vol. 123, Bd. 
No. 4. Published by: Franz Steiner Verlag, 1995, 426–442, вж. 437.
83  Cicero. De Lege Agraria Contra Rullum orationes prima, secunda, tertia, passim. Цицерон 
използва същия термин largitio дори и за плебисцити (Cicero. De re publica, IV. 2. The Latin 
Library). Тайното гласуване за народа също е largitio: “libertatem istam largior populo“ (Cicero, 
De legibus, 3.38. The Latin Library). не само Цицерон използва този термин в такъв сми-
съл – вж. Florus. Epitome de T. Livio bellorum omnium annorum DCC libri duo, 2.17.6; Sallustius. 
Bellum Catilinae, 38.1; срв. Livius, 2.41.1-4 (The Latin Library). Yakobson, A. Op. cit., 438, n. 41.
84  Yakobson, A. Op. cit., 438.



27“Donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra...”

Спрямо втория метод – предметните „награди“ за подкрепата, частните 
largitiones, нито популари, нито оптимати не са възразявали. 

Тайното гласуване обачe създава още по-несигурна и непредсказуема 
ситуация. народът ценял привилегията да гласува чрез таен вот, „кой-
то – признава Цицерон – даваше възможност човек да изглежда спокоен 
на външен вид, докато същевременно крие тайните на сърцето си, и му 
предоставяше свободата да постъпва, както избере, докато дава каквито 
обещания бъде помолен“85. 

Тайният вот позволява на избирателя да взема подкупи от различни 
кандидати и после да бъде напълно свободен да подкрепи когото намери 
за добре, без да се съобразява с поетите ангажименти86. Така гласоподава-
телите често получават най-високата цена в наддаването за техния глас, 
без това окончателно да предопределя резултата. избирателят няма как 
да бъде задължен да спази обещанието си, поради липсата на контролно-
проверовъчни механизми за кого е гласувал, или да бъде подведен под 
отговорност, че е нарушил „споразумението“ си с кандидата; нито може 
да бъде принуден да гласува чрез обещание за неясно бъдещо заплащане, 
услуга, облагодетелстване. За да има ефект такъв тип корупция, плащането 
трябва да е реално и веднага. В противен случай няма да бъде по-изгодно 
от подкупите, раздавани от другите претенденти87.   

Александър Якобсон прави сравнение между създалата се ситуация в 
Рим и британската електорална корупция. Законът за тайното гласуване 
във Великобритания от 1872 г., убеден е той, предизвиква съвършено 
същите резултати като тези в Рим. През 1882 г. член на парламента 
и консерватор се оплаква, че: „Законът за тайния вот стимулира най-
небританската практика да се взимат подкупи и от двете страни“88.

Една година по-късно е приет нов закон, който до голяма степен е 
запазен в съвременния британски Закон за народното представителство 
от 1983 г.89 основният принцип на британските актове е, че са позволени 

85  Cicero. Pro Cn. Plancio, 16: “…etenim si populo grata est tabella, quae frontis aperit hominum, 
mentis tegit datque eam libertatem ut quod velint faciant, promittant autem quod rogentur…“ 
(The Latin Library).
86  Yakobson, A. Op.cit., 438.
87  Срв. Suetonius. De vitis Caesarum. Divus Iulius, 9: “няколко дни преди встъпването си в 
длъжност като едил, той бе обвинен в заговор с консула Марк крас, както и с Публий 
Сула и Луций Автроний, които трябваше да станат консули, но бяха обвинени в ambitus“ 
/ “[9]… siquidem ante paucos dies quam aedilitatem iniret, uenit in suspicionem conspirasse 
cum Marco Crasso consulari, item Publio Sulla et L. Autronio post designationem consulatus 
ambitus condemnatis“ (The Latin Library). 
88  O‘Leary, C. The Elimination of Corrupt Practices in British Elections, 1868–1911. Oxford, 
Clarendon Press,1962, n. 17, 165.
89  Representation of the People Act: 1983.
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единствено разходите, потвърдени от кандидата. Установени са две степе-
ни на закононарушения: първата – корупционни схеми, изразяващи се в 
подкупи (директно плащане в пари или нещо друго); безплатно предоста-
вяне на храни и напитки; сплашвания, морална принуда, заплаха, натиск; 
присвояване на чуждо име и лъжливи изказвания за незаконни разходи; 
втората – друг тип незаконни тактики за „обработка“ като наемане на 
избиратели на номинална работа90.

Законът от 1883 г. обединява морал и целесъобразност, и е приет с 
конкретни съображения: ясно е, че корупционните практики са по съще-
ство незаконни, зловредни и дискредитират политическите институции. 
освен това, с разрастването на електората, предизборната надпревара се 
превръща в непоносимо бреме за всички кандидати с изключение на най-
богатите и влиятелните. По финансов път се отстраняват от само себе си 
по-бедните, които не могат да платят за пост. Появява се и друга тенденция. 
В изборите от 1880 г. за пръв път се провеждат национални кампании от 
партийни лидери и по-масови партийни организации. В този сценарий 
подкупът чрез пари се усложнява или дори е невъзможен. Той е заменен от 
покупката на гласове чрез обещания и програми – еквивалент на largitiones 
в Рим, вербализирани в предизборните кампании на популарите91. консер-
ваторите се категорични, че: „...радикалните обещания за домове, земя и 
собственост трябва да се тълкуват като корупция: много по-корумпиращо 
е да се предлага онова, което не е твое, отколкото сума пари от собствения 
ти джоб – възприятия, които Цицерон, без съмнение, би одобрил“92. 

Римляните никога не успяват да намерят ефективен начин за законо-
дателно санкциониране на кандидатите за действия на техни приятели 
или съмишленици, агитиращи в тяхна полза, но pro forma независимо. 
и римската, и британската история на електорална свобода, не-свобода, 
корупция и битки за постове и власт, показват, че не само големите, но 
и относително малките електорати са неконтролируеми, и чрез тради-
ционния патронат, и чрез корупционните хватки на новите кандидати, 
конкуриращи се не по достойнства, а по възможности да наддават за 
цената на гласовете93. 

Подобно на британските закони от последните два века, римските 
leges de ambitu от късната република се оказват директно насочени към 

90  Повече за типичните форми на корупция във Викторианска Великобритания и неиз-
бежните паралели със съвременния британски избирателен процес: Kam, C. Four Lessons 
about Corruption from Victorian Britain. Department of Political Science, University of British 
Columbia, 2007, 2. 
91  O’Leary, C. Op. cit., n. 17, 183.
92  Lintott, A. Op. cit., 13, n. 92.
93  Lintott, A. Ibidem, 13. 
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самия механизъм на ambitus, и особено срещу използването на специални 
лица (divisores), разпределящи парите за подкупи, в изборите за консули, 
претори, цензори и едили. Постът се е възприемал като трамплин към 
по-висок, а крайната цел е най-високата точка на cursus honorum, с други 
думи позицията, осигуряваща най-много пари и влияние. 

В Рим, Великобритания, а и навсякъде по света, където се провеждат 
избори, електоралната корупция от типа ambitus отдавна се е превърна-
ла в многоизмерно зло, в многоглаво чудовище, както Сенека го нарича, 
описвайки катон и времето на големите ценностни трансформации:

„Катон ...живя в този век, в който доверието от миналото бе отдавна 
забравено, и човешката хитрост достигна върховете на всяко изкуство, 
и се сражаваше с ambitus, с това многоглаво зло, с безграничната жажда 
за власт, която не успя да засити дори цялото земно кълбо, разделено на 
три. (7) Той сам се изправи срещу порока на израждащото се общество, 
рухващо под собствената си тежест; стоеше, държейки на раменете си 
цялата държава, доколкото изобщо можеше да я удържи един човек, до-
като не рухна заедно с бремето си, което така дълго не допусна да падне. 
Те престанаха да съществуват едновременно, защото бе и невъзможно, 
и светотатствено да бъдат разделени: нито катон преживя свободата, 
нито свободата – катон. и ти мислиш, че такъв човек народът може да го 
оскърби, лишавайки го от претура (8), или сваляйки от него тогата? Че 
хулителите, с мръсната си паст, биха могли да осквернят свещената му 
глава? Мъдрецът е вън от опасност: нито обида, нито оскърбление могат 
да го достигнат“94.  

Защитникът на Републиката Катон не достига никога консулство и 
през април 46 г. пр.н.е. се самоубива по особено жесток начин, отказвайки 
да живее в свят, който не може да промени и който вече принадлежи на 
Цезар95. Плутарх разказва, че веднага след смъртта му 300 души застават 
пред неговия дом, а малко по-късно всички римляни от Утика се събират, 
за да извикат в един глас, че той е техният спасител, техният благодетел, 
единственият свободен човек, единственият, който не е победен96. 

Lex (Cornelia Fulvia) de ambitu от 159 г. пр.н.е. е приет по време на 
консулството на Гней корнелий долабела (Cn. Cornelius Dolabella) и Марк 
Фулвий Нобилиор (Marcus Fulvius Nobilior). За съжаление, неговите автори, 

94  Lucius Annaeus Seneca. Dialogi. De constantia sapientis, II. 2. 2. 2 (L. Annaei Senecae Dialogorum 
Liber II Ad Serenum nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem). L. Annaeus Seneca. Moral 
Essays (Latin). Volume I. John W. Basore. London and New York. Heinemann,1928, 51–52.
95  Plutarchus. Cato Minor, 70.5-70.6: Plutarch‘s Lives. VIII: Sertorius and Eumenes. Phocion and 
Cato the Younger. Bernadotte Perrin. Loeb Classical Library, 1919, 407.
96  Plutarchus. Cato Minor, 71.1: Ibidem, 408.
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законови рестрикции и санкции са неизвестни97. Вероятно Lex Cornelia Baebia 
не е проявил очаквания правен ефект до 166 г. пр.н.е., когато става ясно, че 
комициите са превзети от корупционни практики98. Това вероятно обяснява 
и необходимостта от нов закон срещу ambitus, няколко години по-късно. 

След Lex Poetelia, Lex Baebia de ambitu и Lex Cornelia Fulvia de ambitu 
следват цяла поредица от leges de ambitu, насочени директно срещу eлекто-
ралната корупция: Lex Cornelia de ambitu (81 г. пр.н.е.); Lex Aurelia de ambitu 
(70 г. пр.н.е.); Lex Acilia Calpurnia de ambitu (67 г. пр.н.е.)99; Lex Tulia de ambitu 
(63 г. пр.н.е.) от консулството на Цицерон; Lex Licinia (De Sodaliciis) от 55 г. 
пр.н.е.; Lex Pompeia от 52 г. пр.н.е.; Lex Iulia de ambitu (18 г. пр.н.е.)100; Lex 
Iulia de Ambitu от 8 г. пр.н.е. Въпреки тяхното роене и строгите им санкции, 
борбата с електоралната корупция не само няма да доведе до положи-
телни резултати, но и ще способства косвено за развитие на гъвкава и 
сложна система за въздействие върху избирателите, заобикаляща ловко 
антикорупционните норми и напомняща на съвременните практики за 
купуване и продаване на гласове и влияние. 

В тези закони обаче се усеща и обреченият опит за защита на достой-
ното минало и mores maiorum101, и надеждата за бъдещето на Рим, и вярата, 
че неподкупността на водачите му102 е един от източниците на римското 
величие, заедно с virtus, aequitas и iustitia.

97  Titus Livius. Ab Urbe condita, Periochae, 47 (The Latin Library); Rotondi, Giovanni. Leges 
Publicae Populi Romani. Hildesheim, 1962, 288.
98  Iulii Obsequentis ab anno urbis conditae dv prodigiorum liber. 12. M. Marcello C. Sulpicio coss. 
[A.U.C. 588 / 166 г. пр.н.е.]: “Comitia cum ambitiosissime fierent…“ (The Latin Library).
99   Ibidem, 548.
100  Imperatoris Iustiniani opera. Digesta, 48.14; Theodosii imperatoris codex, 9.26 (The Latin 
Library).
101  Mos maiorum (pl. mores maiorum) – обичаят/-ите на предците: ключово понятие на рим-
ския традиционализъм. неписаният кодекс, от който римляните извличат своите прав-
номорални норми, и който дължи обвързващата си сила на auctoritas maiorum („автори-
тетът/ влиянието на прадедите“).
102  През 66 г. пр.н.е. двамата избрани консули Публий корнелий Сула и Публий Автроний 
Пает (Publius Autronius Paetus) са обвинени в електорална корупция, в ambitus. Пает и 
Сула са изправени в съда на основание Lex Calpurnia de ambitu и във връзка с кампанията 
им за консулските избори през 65 г. пр.н.е. обвинител срещу Пает е Луций Аврелий кота 
(L. Aurelius Cotta), а претор – Гай Аквилий Гал (C. Aquillius Gallus). обвинител срещу Сула 
е Луций Манлий Торкват (L. Manlius Torquatus). Вж. Alexander, M. The Role of Torquatus 
the Younger in the Ambitus Prosecution of Sulla in 66 B. C., and Cicero De Finibus 2.62. Classical 
Philology, Vol. 94, No. 1 (Jan., 1999), 65–69, вж. 65; и Alexander, M. Trials in the Late Roman 
Republic, 149 BC to 50 BC (TLRR). Phoenix Journal of the Classical Association of Canada, 
Supplementary Volume 26. University of Toronto Press, 1990, trials 200 and 201, XVIII + 233, 
вж. 100–101.



31

Sola Scriptura: 
What It Is and Why It Still Matters

Ullrich C. S.

This year marks the five hundredth year anniversary of the historical era 
known as the Reformation.1 The beginning of this age is usually identified with 
Martin Luther nailing his ninety-five theses on the door of the Castle Church in 
Wittenberg, on October 31, 1517.2

As we prepare to celebrate this historic event it seems important to know 
exactly what it is that we are celebrating as well as why we should even bother. 
The Reformation is far more than just an explanatory title for an era in the 
history of the church. It was a full blown movement to bring about reform in 
the church that was rooted and grounded in what has been described as “… a 
more or less coherent set of ideas.”3

Those “ideas” are really what the Reformation is all about. And those ideas 
would most certainly have consequences.4  Some would lose their lives, others 

1  McGrath, A. E. Reformation Thought: An Introduction. 4th ed. Malden, MA; Oxford: Wiley-
Blackwell, 2012, 5–6. The Reformation can refer to either some, one or all of the movements 
which occurred during the sixteenth century. For a detailed explanation of those movements 
and the locations where they occurred as well as the most famous of the personalities identified 
with them, see these pages in McGrath. For the purpose of this paper, we will only look at the 
Magisterial Reformers of the Protestant Reformation. The Radical Protestant Reformers, while 
affirming Sola Scriptura, took a different trajectory in their application of it. 
2  Reeves, M., M. Dever. The Unquenchable Flame: Discovering the Heart of the Reformation. 
Nashville, Tenn.: B&H Academic, 2010, 42; McGrath. Reformation Thought…, 6. McGrath suggests 
that the real Lutheran Reformation did not begin until 1522 after Luther returned to Wittenberg 
from Wartburg, 7.
3  McGrath. Reformation Thought…, XV. 
4  Miller, D. L., S. Guthrie. Discipling Nations: The Power of Truth to Transform Cultures. 2nd ed. 
Seattle, WA: YWAM Publishing, 2001, 27. Miller develops his entire book around the thesis 
that “Ideas have consequences.” Throughout the work he explores the relationship between 
worldview (the ideas) and the influence that those ideas have in the way that different cultures 
practically approach (through behaviors) their surroundings based on those beliefs. The 
Reformers embraced a certain set of ideas with the expectation that those ideas would also 
shape the behavior of the church and they did.
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would be put to flight and the church itself would be divided by those ideas as 
they spread from place to place.5

While it would be naïve to suggest that there were only a few ideas that 
comprised the work of the Reformers, there are five which have gained the 
widest notoriety as points of departure from Medieval Roman Catholicism.6  
Those five ideas are referred to as the sola’s of the Reformation.7 What this paper 
proposes to do is look at one of those theological ideas, that of Sola Scriptura – 
Scripture Alone, in a rather broad but clearly focused way. 

The format of this presentation will begin with a brief look at the historical 
context giving rise to Sola Scriptura, then will examine how “tradition” is 
defined and related to Sola Scriptura, present a survey of four expressions of 
Sola Scriptura as articulated by four of the Reformers, consider the shift away 
from Sola Scriptura in our own day and then conclude with a challenge to stand 
where the Reformers stood in regard to Sola Scriptura. 

The Historical Context

The historical era leading up to the Reformation is called the Medieval Era 
or the Middle ages (500 AD to 1492 AD).8 During this time there were several 
issues that helped to pave the way for the Reformation. A few of those issues 
will be mentioned here.

1. The teaching of the Roman Catholic Church on Purgatory – Since no 
one is righteous enough at death to earn (merit) salvation, they would 
be purged of their impurities in Purgatory.9 

5  McGrath. Reformation Thought…, 147. The Reformers were not interested in division, but in 
reform. There was an attempt to bring about this reform at Regensburg in 1541, but it would 
not prevail. The Council of Trent in 1545 would produce the written instrument that would 
reject those reforms and turn the temporary alienation of the Reformers into a permanent 
separation that continues to this day.
6  The Reformers examined the Sacraments, the Church, the Nature and Being of God, the Holy 
Spirit, the Person of Christ, the Work of Christ, Eschatology, the will of man, Perseverance and 
sought to understand what Scripture taught in each of these categories as well. 
7  Those five ideas are: Scripture Alone, Faith Alone, Grace Alone, Christ Alone and the Glory of 
God Alone.
8  McGrath. Reformation Thought…, 60.
9  Reeves, Dever. The Unquenchable Flame…, 21; McGrath. Reformation Thought…, 123; George, 
T. Theology of the Reformers. Revised edition. Nashville, Tenn: B&H Academic, 2013, 26. This 
was a slow purging of sins over thousands of years or more in a fiery, horrific torment which 
was not interrupted until the soul had achieved purification and was prepared for the glorious 
presence of God.
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This in turn brought about an entire industry which centered around 
reducing the purgatorial time for you and your loved ones. The sale 
of indulgences was a bi-product of this industry. The veneration of 
the saints and access to their relics provided yet another means by 
which to apply some of their abundant grace and merit to the sinner 
and reduce the purgatorial sentence.10

2. For over 70 years (1305–1378 AD), the home of the pope was moved 
from Rome to Avignon, France resulting in a lack of confidence in the 
Pope, and the people identified this period of time as “The Babylonian 
Captivity of the Church”.11

3. A mob demanded that the papal home be returned to Rome and this 
in turn led to what is known as “The Great Schism”. There was a 
hasty election by the College of Cardinals of an Italian Pope – Urban VI. 
Regretting that decision, they elected another French Pope – Clement 
VII and since the previous pope was still alive they excommunicated 
each other, resulting in two Churches. To resolve this they elected a 
third pope – Martin V. As a result of this entire incident the question 
of “Real Authority” was brought forward in the practical outworking 
of the whole mess – is it the Pope or a Council?12

4. The invention of the printing press by Johannes Gutenberg around 
1450 AD meant that books could be printed in greater quantity and 
with greater speed. The rapid spread of books meant the rapid spread 
of ideas and knowledge.13 These ideas and the information that 
accompanied them would be printed in the language of the masses. 
This included the Bible, which could be mass produced in days instead 
of years.14 

Another significant historical factor influencing the course of the Refor-
mation had to do with understanding Medieval Christianity itself. There were 
several features of the Medieval Church which would influence the Reformers 
desires to seek the internal reforms connected with their ideas and in particular 
a return to Scripture Alone as the Church’s authority. 

1. There was Increasing Religious Interest – Most people have understood 
the Middle Ages as a period characterized by a decrease in religious 

10  Reeves, Dever. The Unquenchable Flame…, 22–23. Reeves actually describes the whole system 
of saints and relics as a “cult of the saints” because of the magical powers they were purported 
to impart to the one showing veneration or worship.
11  Ibid., 26.; McGrath. Reformation Thought…, 30.
12  McGrath. Reformation Thought…, 30.
13  Reeves, Dever. The Unquenchable Flame…, 35.
14  McGrath. Reformation Thought…, 12–13.
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practices, but this was not the case at all. This religious interest could 
be seen in the following ways:
A. Numerous “mystical” writings appeared during this time 

manifesting a religious climate.
B. A growing number of “folk religions” also demonstrated an interest 

in religion.
C. The spread of “fertility cults” in connection with the everyday needs 

of life in an agrarian society indicate this interest as well.15

2. Growing opposition to Popes and Clerics – There were several reasons 
for this increase in opposition toward these “religious elites.” Some of 
the more dominant reasons are as follows:
A. The Monasteries were places that came to be associated with 

homosexual activities and filth in general.
B. Many of the local clergy were illiterate and had simply memorized 

the words of the liturgical services, often making mistakes.
C. The separation between “sacred” and “secular” which became 

evident in two specific ways:
1).  It implied that there was a two-tier Christianity where religious 

workers enjoyed a closer relationship with God than those who 
worked in the secular realm.

2).  It supplied tax breaks for the clergy along with other economic 
advantages that were not afforded to the non-clerics.16

3. Increasing “Doctrinal Pluralism” – There were two different schools 
of theology that emerged during this time. These schools reflected the 
ideas found in the writings of two main thinkers:
A. Thomas Aquinas – (1225–1274) – The school which embraced and 

taught his theological ideas came to be identified as the Thomist 
School. 

B. John Duns Scotus – (1265–1308) – The school which embraced 
and taught his theological ideas came to be identified as the Scotist 
School.

More schools emerged during this time as well, and this led to different 
doctrinal positions on a variety of theological topics. There was no 
official statement from the church on many of these issues that would 

15  Ibid., 24.
16  Ibid., 24–25.
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directly state which one was right or even provide a framework for 
evaluating the competing positions.17

“The papacy was reluctant to define, and apparently incapable of enforcing, 
‘true doctrine’. The result was inevitable: confusion.”18

4. The Authority Crisis in the Church – This is very significant because 
the Church had the authority to prevent or maintain control of the 
reforming ideas, but their internal division soon had a ripple effect in 
the external political sphere. This crisis of authority can be summarized 
as follows:

A. Internal Crisis – The controversy over the authority of the pope, known 
as “The Great Schism”, as was previously described.

B. External Crisis – The political rulers of Europe increasingly disassociated 
the problems of the pope with their own political interests. Before 
this time they were virtually one and the same, but now there was 
separation and a growing loss of control in these political arenas.19

“There was obvious confusion concerning the nature, location, and manner 
of exercise of theological authority, just as there was either a reluctance 
or an inability to exercise the political authority required to suppress the 
new ideas of the Reformation.” 20

The Reformers would present the Scriptures alone as the supreme authority 
to ward off this confusion and fill the gap for the Church and in so doing displace 
the pope, councils and creeds with Sola Scriptura.21

This is no way exhausts the factors which historically had a bearing on pav-
ing the way for the Reformation. The social, political, intellectual and cultural 
influences within the Middle Ages also played a significant role in preparing the 
landscape for the ideas that would be planted as the Reformers began to spread 
their theological seeds. There is obviously a lot more that can be said about 
the historical context, but our next task will be to focus on “tradition” and the 
particular role that it played in relationship to the principle of Sola Scriptura.

17  Ibid., 27.
18  Ibid., 28.
19  Ibid., 30.
20  Ibid., 32.
21  Ibid., 91.
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Defining Tradition

Almost every religion identifies some text which serves as the authorita-
tive, foundational document defining and describing the beliefs and practices 
of that religion. In Christianity, the text is the Holy Scriptures containing the Old 
and New Testaments.22

With this in mind, Scripture has the right to determine what constitutes 
Christian beliefs and practices.23 In fact, it was a common belief that Scripture 
was authoritative for both Rome and the Reformers.24 Rome’s belief in this au-
thority could be seen by the vast number of commentaries that were written 
by Thomas Aquinas on most of the books of the Bible, and by the manner in 
which the Scholastic Theologians thought about, wrote about and endeavored 
to explain Scripture. Neither side would deny the authority of the Scriptures, but 
Rome would seek to add unwritten authoritative tradition to them. This would 
result in the expression of the Reformation idea of Sola Scriptura. 

Tradition in the Scriptures

The Scriptures make use of the word which is translated into English as 
“tradition” in several passages. The term is translated from the Greek παράδοσις. 

Tradition – “That which is handed down, particularly teaching handed 
down from a teacher to his disciples.”25

The New Testament uses the term “tradition” thirteen times.26 Each time it 
is passive in that it refers to that which is handed down, it does not mean to add 
to. The following are examples of the content, or what it is that is handed down:

– The traditions preserved by the Scribes and Pharisees – Mt. 15:2ff; 
Mk. 7:3ff

– The Heresy of the Colossians – Col. 2:8
– The tradition of the Rabbi’s, accepted by the Pharisees and rejected 

by the Sadducees – Gal. 1:14
– The teaching of Paul – 2 Thess. 3:6.
– Of  individual teachings – 2 Thess. 2:15; 1 Cor. 11:227

22  Ibid.
23  Horton, M., et al., Reformation Theology: A Systematic Summary. M. Barrett, ed. Wheaton, 
Illinois: Crossway, 2017, 145.
24  Ibid., 147.
25  Lane, D. J. V. Tradition. In: D. R. W. Wood et al., eds. New Bible Dictionary. Leicester, England; 
Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996, 1199.
26  The term occurs in the following passages: Mt. 15:2,3,6; Mk. 7:3,5,8,9,13; 1 Cor. 11:2; Gal. 
1:14; 2 Thess. 2:15, 3:6. 
27  Bauer, W. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 
3rd ed. F. W. Danker, ed. Chicago: University of Chicago Press, 2000, 615, 616, Bible Works. v. 8.
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During the Intertestamental times, when there were no speaking prophets, 
there came to be a number of Rabbinical explanations associated with the Old 
Testament (Hebrew Bible). These explanations were passed down from the 
Rabbi to his disciples. They eventually gained a place of prominence alongside 
the Hebrew Bible and were described as the “tradition of the elders”. Notice that 
it was also a specific teaching of the Rabbi that was passed down.  Preference 
was given to these traditions by the Jewish leaders as though they could replace 
the Scriptures or if not replace them, add to them. “This equation of human 
commentary with divine revelation was condemned by the Lord.”28

What this means is that Jesus actually condemns placing the commentary 
or traditions of men about the Scriptures on equal ground, or in this case above, 
the commands of God contained in the Scriptures. In doing so, He declared 
Scripture to be the final authority, not one of many equal authorities, even if 
those authorities are religious leaders. 

In another passage, Jesus affirms the authoritative and binding nature of the 
Word of God when He proclaims that all that it contains will be accomplished. 
(Mt. 5:17,18).

Jesus also defended the truth of Scripture over the faulty interpretation 
of religious leaders by exposing their erroneous beliefs, not only in regard to 
the very Word of God, but also in regard to His Almighty Power. (Mt. 22:29-33).

The failure of these religious leaders to understand was a spiritual matter 
requiring that they be taught of God, not of men. (Jn. 6:41-51).

He calls the Spiritual leaders who weigh people down by placing their 
interpretations of the Scripture above the Scripture, blind guides of the blind. 
(Mt. 15:11). He pronounces a woe against them (Mt. 23:16) for their misleading 
distortions and neglect of the Scriptures in preference for their own misguided 
beliefs. (Mt. 23:24).

From this brief survey we can see that “tradition” in the New Testament 
always referred to that which was handed down, both negatively in terms of 
heresies or Rabbinical commentary, and positively in terms of the beliefs and 
practices of the apostles. It never meant to add to. 

Tradition in the Early Church

But, how do you interpret the Bible? Is every interpretation of equal value? 
These issues of interpretation would prove important in deciding an early con-
troversy in the Church. They would also lead to a definition of “tradition” which 
the Early Church would then apply to preserve the apostolic teachings, beliefs 
and practices from the threats of the false teachers.

28  Ibid.
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The second century Gnostics introduced some beliefs and practices based 
on their mythological, allegorical and philosophical interpretation of Scripture.29 
How would the Church be able to discern between the competing interpreta-
tions about how a person was saved? 

Iranaeus would distinguish between orthodoxy and heresy by insisting that 
“What had been handed down from the apostles through the church was not 
merely the texts themselves, but a certain way of reading and understanding 
those texts.”30

In other words, the apostles taught and the church believed and continued 
to teach a particular body of truth, understood to be the “tradition” of the 
apostles. This would mean that there was no place for a departure from these 
beliefs as interpreted by the apostles when a novel new interpretation appeared. 
Instead, any new attempts to interpret would be tested against the “traditional 
interpretation” handed down by the apostles. 

“Tradition is thus the guarantor of faithfulness to the original apostolic 
teaching, a safeguard against the innovations and misrepresentations of 
biblical texts on the part of the Gnostics.”31

And, I would add, on the part of all other false teachers and false interpre-
tations throughout church history which Scripture itself warns will proliferate. 
(2 Pet. 2:1; Mt. 24:11, 1 Jn. 4:1).

This definition of “tradition” meant that which was believed, preserved, and 
passed on as interpreted by the apostles. It was an adherence to that which the 
apostles believed, practiced, and taught concerning Christ. It was not adding 
to their beliefs, practices, and teachings something new.

Tradition in the Medieval Roman Catholic Church

However, during the Middle Ages, “tradition” would be re-defined within 
Medieval Roman Catholicism to mean a form of unwritten revelation medi-
ated through the church and addressing matters about which the Scriptures 
themselves were silent.32

29  Myers, A. C., et al., eds. The Eerdmans Bible Dictionary, Revised edition. Grand Rapids: Eerdmans 
Pub Co, 1989, 421–423. The Gnostics suggested that salvation was contingent upon a secret 
knowledge which some possessed that would free them from the material realm and result in 
their being saved by entering the fullness (pleroma) of that self-understanding. 
30  McGrath, Reformation Thought…, 93. Emphasis mine.
31  Ibid.
32  Ibid.
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These unwritten revelations would then be equal to the written Scriptures 
in terms of authority and in this way comprise another source from which to 
determine Christian beliefs and practices.

It will become immediately apparent that with this new definition of “tradi-
tion” that a new authority is brought alongside Scripture within Medieval Roman 
Catholicism. The fourth session of the Council of Trent would explicitly declare 
their equality thereby uniting them as equals for all of Catholicism.  “Tradition” 
was now unwritten revelation.

“The sacred and holy, ecumenical, and general Synod of Trent,--lawfully 
assembled in the Holy Ghost, the Same three legates of the Apostolic See 
presiding therein,--keeping this always in view, that, errors being removed, 
the purity itself of the Gospel be preserved in the Church; which (Gospel), 
before promised through the prophets in the holy Scriptures, our Lord 
Jesus Christ, the Son of God, first promulgated with His own mouth, and 
then commanded to be preached by His Apostles to every creature, as the 
fountain of all, both saving truth, and moral discipline; and seeing clearly 
that this truth and discipline are contained in the written books, and the 
unwritten traditions which, received by the Apostles from the mouth of 
Christ himself, or from the Apostles themselves, the Holy Ghost dictating, 
have come down even unto us, transmitted as it were from hand to hand; 
(the Synod) following the examples of the orthodox Fathers, receives and 
venerates with an equal affection of piety, and reverence, all the books 
both of the Old and of the New Testament--seeing that one God is the 
author of both --as also the said traditions, as well those appertaining 
to faith as to morals, as having been dictated, either by Christ’s own word 
of mouth, or by the Holy Ghost, and preserved in the Catholic Church by a 
continuous succession.”33

This new definition effectively created a new unwritten authority which 
did not exist prior to the Middle Ages. It would then be placed alongside the 
authority of Scripture as an additional source of divine revelation. 

When expressing their convictions concerning Sola Scriptura, the Reformers 
did not reject “tradition” with the principle of Sola Scriptura, they did reject 
the re-definition of “tradition” as authoritative unwritten revelation equal with 
Scripture. As we begin to look at their views in the next section, it will be ap-

33  The Council of Trent – Session 4. [viewed 30 September 2017]. Available from: http://www.
thecounciloftrent.com/ch4.htm. Emphasis mine.
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parent that they did not abandon the beliefs and practices of the church at all. 
“Sola scriptura was not nuda scriptura.”34

A Survey of the Reformers35

Augustine regarded the Scriptures as authoritative. The Church did not 
make the Scriptures authoritative, the role of the Church was to be both a guard-
ian and witness to the text. In fact, the Church was under the authority of the 
text, not over it.36

The fact that Scripture was considered authoritative was nothing new or 
novel in the history of the Church. If we consider for a moment the previous 
section on “tradition”, it should be evident that sometime during the Middle Ages 
the definition of “tradition” as that which was passed down from the apostles; 
their teachings, beliefs, practices and even the way they interpreted and ap-
plied the Gospel of Jesus Christ in both Testaments, was changed. It no longer 
referred to the Inspired Scriptures, but to new unwritten revelation that had 
equal binding authority in the Church. 

It was this additional and equally binding authority that the Reformers 
stood against and not authority in general, or even authority in the Church. As 
we survey some of the Reformers, we will see this consistent stand against any 
authority which seeks a place equal to or above that of Scripture Alone – that 
is what they had in mind with Sola Scriptura.

Martin Luther

Luther did not dismiss the authority of men but insisted that their authority 
be submitted to the authority of Scripture.

“’“The truth of Scripture comes first, after that is accepted one may deter-
mine whether the words of men can be accepted as true.”’”37

As far as Luther was concerned, the Church Fathers, the Creeds of the 
Church and some decisions which were made by Church Councils could all be 
cited to support what was being taught but only when they faithfully expressed 

34  George, Theology of the Reformers…, 82.
35  The Reformers that are included in this survey are all considered to be part of a group that 
is identified as “Magisterial Reformers”. This group is distinct from the “Radical Reformers”. 
The “Magisterial Reformers” include Luther, Zwingli, Calvin, and others within the Lutheran 
and Reformed Church Traditions. The “Radical Reformers” include Menno Simmons, Thomas 
Muntzer and Faustus Socinus and others forming such groups as the Anabaptists, Mennonites, 
Spiritualists and Rationalists.
36  Horton et al., Reformation Theology…, 148.
37  Ibid., 153.
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what the Scriptures themselves taught. Their authority was derivative, it came 
from the Scripture, not inherent apart from Scripture.38

This distinction did not eliminate the structures of authority or even the 
need to learn from and submit to the instruction of those revered leaders given 
by God to serve in the Church. It simply sought to reform the corrupt usurping of 
authority of Medieval Roman Catholicism which had taken the place of Scripture 
or at least claimed the same authority. 

For Luther, “Scripture was not the only authority but rather the final 
authority.”39 And as such, the authority of Scripture did not mean that there was 
no place for the voices of believers from the past or for the God given use or our 
own reasoning minds, in fact, there is and always has been a need for both. How-
ever, their place is always under and not alongside or over that of Scripture.40

We were created with a reasoning mind and it was to be expected that we 
would use it to process information throughout life. This included the use of 
reason when it came to understanding the meaning of the text of Scripture and 
even to discerning the differences of those Church Fathers who may be com-
menting on the same texts that we are now reading. Luther affirmed that we 
should hear and gain wisdom from those who read the texts before us, as well 
as use our own minds to understand the meaning of the text.41 

“But, critically, both an appeal to the fathers and the application of reason 
could be questioned on the basis of the plain reading of the text of Scripture. 
Scripture alone must reign.”42

It stood alone because we, like the Church Fathers, are all subject to error 
because of sin. With this sentiment Augustine also agreed placing Scripture 
above the letters of church fathers and his ”own mistaken understanding of 
the passage.”43

Luther did not seek to disassociate himself from the Church, the Church 
Fathers, reason or even “tradition”, in the pre-medieval definition given above, 
with his plea for Scripture Alone. His concern was to submit these lesser authori-
ties to the supremacy of Scripture Alone as the final and determinative authority. 

38  Ibid.
39  Ibid., 156.
40  Ibid.
41  Ibid.
42  Ibid., 158.
43  Ibid., 148.
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Philip Melanchthon

Melanchthon was able to bring a more systematic explanation of the prin-
ciple of Sola Scriptura by building on that which Luther had famously taken his 
stand.44

He applied the principle of Sola Scriptura to Christian belief, the place of 
councils, and what constitutes a heretic. The charge of heresy was already be-
ing made and it was one for which the punishment was usually a very brutal, 
torturous death. In applying Sola Scriptura, he argued as follows:

1. A Christian (Catholic) must believe what the Scripture teaches.
2. Scripture is authoritative over Church Councils.
3. You cannot be a heretic for rejecting what Scripture itself does not 

teach.45

Any extra-Biblical teachings coming from Popes or Councils could not 
be required for one to be a Catholic since they were not taught in Scripture. 
Consequently one cannot be condemned as a heretic for failure to believe what 
Scripture itself does not teach. This would include beliefs such as transubstantia-
tion and the authority of the church to impart what was known as the “indelible 
mark” (character indelibilis) on those ordained for ministry.46

He did not deny authority to church leaders, but like Luther, placed their 
authority under the authority of Scripture. They were esteemed for their defense 
of the doctrines of the church and for that reason should be heard and read. 
But, at the same time, what they taught was itself to be tested by the higher 
authority of Scripture.47

“We know what has been set forth in the Canonical Books is the doctrine 
of the Holy Spirit. We do not know that what is decided by the councils is 
the doctrine of the Holy Spirit unless it agrees with Scripture.”48

Melanchthon, therefore affirms that Scripture (the Canonical Books) is the 
authoritative test for determining doctrinal teaching with certainty. We know 
that it is Divine instruction because it is the Inspired Revelation of the Holy Spirit 
of God.  Any doctrinal instruction that also claims to have the same authority, 

44  Ibid., 160.
45  Ibid., 161.
46  Ibid.
47  Ibid., 162.
48  Flack, E. E., L. J. Satre. eds., Melanchthon: Selected Writings. Translated by Ch. L. Hill.  Minneapolis, 
MN: Augsburg Publishing House, 1962, 53. Emphasis mine.
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must agree with the Holy Spirit in the Scriptures, where this agreement is miss-
ing, the authority is missing as well.

“Thus we should understand that it is a great blessing of God that He has 
given to His church a certain Book, and He preserves it for us and gathers 
His church around it. Finally, the church is the people who embrace this 
Book, hear, learn and retain as their own its teachings in their worship life 
and in the governing of their morals.”49

Huldrych Zwingli

Zwingli was the first of the Reformers to actually write about the Author-
ity of Scripture in a work titled The Clarity and Certainty of the Word of God.50

He, like other Reformers, affirmed the authority of Scripture above all 
other authorities. He believed that the Word was powerful in and of itself, ac-
complishing all that it announced, be it immediately or at the designated time 
appointed by the Lord in the future.

“These passages from the New Testament will be quite enough to show that 
the Word of God is so alive and strong and powerful that all things have 
necessarily to obey it, and that as often and at the time that God himself 
appoints.”51

For Zwingli, the Word was certain because it was the powerful Word of 
God and nothing would thwart the intent or delay the time which God, by His 
own Sovereign will, had purposed for it. It would be this power which would 
prevail upon the sinner exposed to the Word of God and bring them from dark-
ness to light.52

What Zwingli believed is that the sinner would be taught of God in the Word 
of God. This did not exclude the ministry of the Holy Spirit, instead, the Spirit 
would, in fact, accomplish His teaching ministry “in and through the Scriptures.”53

49  Melanchthon, Ph. Loci Communes, 1543. Translated by J. A. O. Preus. St. Louis, Missouri: 
Concordia Publishing House, 1992, 117.
50  Horton et al., Reformation Theology…, 165.
51  Zwingli, H. The Clarity and Certainty of the Word of God | Union Resources. [viewed 5 October 
2017]. Available on: https://www.uniontheology.org/resources/historical/the-clarity-and-
certainty-of-the-word-of-god.
52  Horton et al., Reformation Theology…, 167.
53  Ibid.
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“God reveals himself by his own Spirit, and we cannot learn of him without 
his Spirit.”54

The authority of Scripture was not just a theoretical idea to be written 
in treatises for the scholar, but was a firm conviction which Zwingli skillfully 
applied to his pastoral ministry. So firm were his convictions regarding the 
authority of God’s Word that it became the focal point of His pastoral ministry 
in two significant ways.

First, he began with the book of Matthew to preach chapter by chapter 
through the Word of God and give an exposition of the text itself.55

As Timothy George describes it, “He abandoned the traditional lectionary 
in favor of a chapter-by-chapter exposition.”56 He broke with the traditional 
practices of the times because he was convicted of the clarity and certainty of 
the Word of God to work in the lives of sinners. This expository preaching would 
continue for the twelve remaining years of his ministry allowing him to exposit 
most of the Bible in this way.57

Second, Zwingli began a school for the purpose of training ministers in 
preaching the Word of God by daily study from the Word of God. It was called 
the “Prophesy” (Prophezei) and met at the Great Minster Cathedral in Zurich.58

Every day for an hour the students would engage in reading a passage in 
Greek, Hebrew and Latin. This was followed by a thorough exegesis of the pas-
sage along with an interpretation of the text. When the study was completed, a 
sermon followed in German for the benefit of the lay people who turned up to 
sit in on the study on their way to work.59

It would serve as a model for establishing colleges and seminaries in other 
parts of Europe and later in the States. It also was a birthing center, so to speak, 
for commentaries on the Scriptures, once again affirming the authoritative role 
of the Word of God.60

This focus on Scripture did not mean that there was a detachment for 
Zwingli from the previous generations of the church. But, as Timothy George 
reminds us, Zwingli did not assign the Fathers the same authority that he did 
Scripture. “Though he remained a keen patristic scholar and was much influ-

54  Zwingli, The Clarity and Certainty of the Word of God | Union Resources. 
55  Horton et al., Reformation Theology…, 168.
56  George, Theology of the Reformers…, 131.
57  Horton et al., Reformation Theology…, 168.
58  George, Theology of the Reformers…, 133; Horton et al., Reformation Theology…, 168.
59  George, Theology of the Reformers…, 133.
60  Ibid., 133–134.
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enced by the Fathers, especially Augustine, he came to distinguish sharply their 
authority from that of the Holy Scripture.”61

John Calvin

Calvin was clearly in the same camp as the other Magisterial Reformers 
when it came to the authority of Scripture.62 He believed that this authority 
was not given to the text by the Church, but instead was an internal authority 
originating from the very fact that is was God’s Word.63

Mark Thompson provides the following quote from Calvin’s 1539 edition 
of the Institutes.

”But while no daily revelations are given from heaven anymore, the Scrip-
tures alone remain, wherein it pleased the Lord to consecrate his truth to 
everlasting remembrance; it must also be noticed how they will justly 
receive authority among believers and be heard as the living voices of 
God himself.”64

It is evident from this quote that Calvin attributed the following charac-
teristics to the Scriptures:

1. Revelation – God reveals, no longer daily, but in the Scriptures.
2. Truth – What is revealed there is His Truth.
3. Authority – That which is reveled carries the authority of God as His 

Living Voice.
4. Final or Abiding – It is everlastingly preserved as a living and abiding 

testimony for the Scriptures alone remain.
Another significant aspect which Calvin develops is the vital relationship 

between the Authoritative Word of God and the Illuminating work of the Holy 
Spirit of God. This relationship was not new or unique to Calvin.65 However, it 

61  Ibid., 130.
62  Horton et al., Reformation Theology…, 179.
63  Ibid., 174.
64  Ibid. Emphasis mine.
65  Ibid., 160, 167. Luther identifies two kinds of clarity – 1. External Clarity – that which pertained 
to the Word of God itself. This is the Spirit’s work in the text or INSPIRATION. 2. Internal Clarity – 
that which is perceived by the person indwelt by the Spirit of God in his understanding/heart/
mind. This is the Spirit’s work in the heart or ILLUMINATION. Both of these works of the Spirit 
were necessary. Zwingli, prior to Luther, also emphasized the necessity of the Holy Spirit in 
enabling the darkened sinner to understand and be taught by God. In fact, Zwingli would conclude 
that God revealed His truth by the Holy Spirit and it was only by this self-same Holy Spirit that 
man would come to understand that which God had revealed.



46 Ullrich C. S.

was the controlling idea of all that pertained to his own explanation and teach-
ing as it related to the authority of Scripture or Sola Scriptura.

Calvin emphasized both the unity and the inseparability of the Word of 
God and the Holy Spirit of God to bring about the saving knowledge of God. 
Notice how he joins them together in the following statement.

“Therefore Scripture will ultimately suffice for a saving knowledge of God 
only when its certainty is founded upon the inward persuasion of the Holy 
Spirit.”66

He insisted on this inseparability because he recognized the danger that 
would come when one or the other was either neglected or separated in the 
work of salvation. In fact, he had seen the two extremes expressed through 
Catholicism on the one side and in Fanaticism on the other. 

The Fanaticism was expressed in the practice of the Anabaptists who sprang 
up from the Radical Reformers. Both the Catholics and the Anabaptists would 
appeal to the authority of the Holy Spirit in their opposition to the Magisterial 
Reformers. The Catholics would claim that the Holy Spirit gave the authoritative 
role of interpreting to the Church, specifically the Pope. The Anabaptists would 
claim that the Holy Spirit directly taught each believer apart from the Word.67

In this way, the Catholics diminished the role of the Holy Spirit in illumi-
nating the individual believers, while the Anabaptists diminished the role of 
the Holy Spirit in the Inspiration of the Scriptures. 

Calvin would rightly recognize that the Holy Spirit not only revealed divine 
truth objectively through the Inspired Word of God, but also revealed divine 
truth subjectively through illuminating the believer’s minds to understand the 
truth revealed. Both of these works of the Holy Spirit were necessary for the 
saving knowledge of God thereby underscoring the unity and inseparability of 
His ministry.

Calvin, like the other Magisterial Reformers, in affirming the unity and 
inseparability of the Inspired Word and the Illuminating Holy Spirit would not 
allow the Church to take the place of the Spirit as the authoritative witness to 
the Word as the Catholics proposed. Nor would he allow the Spiritual experi-
ences of individuals to take the place of the Inspired Word as the authoritative 
revelation of truth as the Anabaptists proposed.68

66  Calvin, J. Institutes of the Christian Religion. McNeill, J. T. ed. Translated by F. L. Battles. 1559 
translation. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1960, Vol. 1., 92. Emphasis mine.
67  Horton et al., Reformation Theology…, 175.
68  George, Theology of the Reformers…, 385.
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A Subtle Shift in Authority – Adding More Legs to the Stool

The idea of Sola Scriptura has been called the “formal principle” of the Ref-
ormation.69 The Reformers would appeal to the Scriptures as the final authority 
when it came to determining what constituted Christian beliefs and practices. 

This appeal to Scripture demonstrated the common conviction of the 
Reformers to pass on those doctrines of the apostles which were built on this 
singular foundation. As we have already seen from the survey above, this did 
not mean there was no place for the Church or the Church Fathers in their the-
ology, but their place was subordinate to and confirmed by Scripture alone. 
In other words, they were not part of the foundation, nor were they considered 
authoritative sources that expanded the foundation. 

The Medieval Roman Catholic Church re-defined “tradition” to mean unwrit-
ten revelation as we have already explored. They would add to this the authority 
of the Church, specifically the Popes who were considered their authoritative 
interpreters.70 This would mean that there were now three sources of authori-
tative truth within Catholicism – Scripture, Tradition and the Church.71

The Roman Catholic Church in the present day affirms the same three 
authoritative sources which are at times pictured as a three-legged stool.72 It 
appears that they also give priority to the Church as an authority in claiming that 
it existed prior to the Scriptures.73 Alan Schreck says, “But the church existed 

69  Horton et al., Reformation Theology…, 145; George, Theology of the Reformers…, 83; McGrath, 
Reformation Thought…, 91.
70  McGrath, Reformation Thought…, 102–103.
71  The Council of Trent - Session 4. The decree declaring the Church the authoritative interpreter 
of Scripture. “Furthermore, in order to restrain petulant spirits, It decrees, that no one, relying 
on his own skill, shall,--in matters of faith, and of morals pertaining to the edification of Christian 
doctrine, --wresting the sacred Scripture to his own senses, presume to interpret the said sacred 
Scripture contrary to that sense which holy mother Church,--whose it is to judge of the true 
sense and interpretation of the holy Scriptures,--hath held and doth hold;”
72  Armstrong, D. Church Fathers & Sola Scriptura. In: Biblical Evidence for Catholicism. [viewed 
5 April 2017] Available on: http://www.patheos.com/blogs/davearmstrong/2017/04/church-
fathers-sola-scriptura.html. Regarding Scripture, Church and Tradition he calls it “a Catholic 
‘three-legged stool’ view of authority”.
73  Serfes, D. Holy Scripture in the Eastern Orthodox Church. [viewed 20 August 2000]. Available 
on: http://www.serfes.org/orthodox/scripturesinthechurch.htm. This is also a belief within 
Eastern Orthodoxy where Serfes summarizes by saying “It is from the Church that Holy Scripture 
ultimately derives its authority, for it was the Church, which originally decided which books 
form a part of Holy Scripture; and it is the Church alone which can interpret Holy Scripture 
with authority.”
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before the Bible, and literally brought it into being.”74 These claims to authority 
are exactly what the Reformation idea of Sola Scriptura denounced.75

The Three-Legged Stool – Multiple Sources of Authority

Dave Armstrong, a Roman Catholic, denies that the Church Fathers were 
committed to the same understanding of Sola Scriptura that the Reformers 
sought to restore to the Church. In his denial he will go on to defend this “three-
legged stool” of multiple sources of authority.76 The sections that follows will 
summarize his content and critique his conclusion.

Summary of the Multiple Source Claim

In the Roman Catholic Church, they distinguish between the following 
things with regard to Sola Scriptura:

1. The Material Sufficiency of Scripture – This pertains to Inspiration. 
It includes the conviction that all Christian doctrines are found either 
explicitly or implicitly in Scripture Alone. The Catholics will affirm this 
in a general sense. The Reformers will affirm this as well.

2. The Formal Sufficiency of Scripture – This pertains to Self-
Authentication. It includes the conviction that the Scripture is both 
clear and authoritative on its own and does not need the aid of Tradition 
or the Church to interpret. Scripture interprets Scripture. The Catholics 
(and the Orthodox77) will deny this. The Reformers will affirm this.78

By making this distinction, Armstrong sets up his analysis of the Church 
Fathers by suggesting that if it can be shown that a Church Father believes and 
asserts:

1. The Church is necessary for Interpreting Scripture, and
2. The Tradition of the Church in interpreting Scripture is binding;

Then, that Church Father does not believe in the principle of Sola Scriptura 
as defined by the Reformers to include the formal sufficiency stated above.

Any stand-alone statements regarding what a Church Father believes about 
Scripture are not to be considered as decisive according to Armstrong. Instead, 

74  Schreck, A. Catholic and Christian: An Explanation of Commonly Misunderstood Catholic Beliefs. 
Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1984, 42.
75  George, Theology of the Reformers…, 82, 204.
76  Armstrong, Church Fathers & Sola Scriptura…. 
77  Serfes, Holy Scripture…. He claims that only the Church can interpret with authority as noted 
in the citation above.
78  Armstrong, Church Fathers & Sola Scriptura…. 
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their statements regarding the Church and Tradition must also be examined to 
discern their view. He states it this way:

“If we only quote their thoughts about Scripture, then our only information 
will be about their view of Scripture. We have to also see what they say about 
Tradition and the Church as well, because sola Scriptura is a position 
which takes a particular stand concerning the relevant importance 
and authority of those two entities.”79

 
In other words, there must be an examination of the three; Scripture, 

Church and Tradition, in relation to one another to determine what view of 
Sola Scriptura the Fathers affirmed according to Armstrong.

Armstrong will contend that the Church Fathers believed in the material 
sufficiency of Scripture in a general way. They did this by affirming that on the 
basis of its Inspiration it was sufficient to defend against both heresy and false 
teachers. But, he will go on to suggest that this did not demonstrate that they 
also believed in the formal sufficiency of Scripture, that is, that there was no 
need for the church or Tradition to aid in a binding way in the interpretation 
of Scripture.

The Reformer’s insisted that Scripture was self-authenticating and there-
fore did not need the Church or tradition as defined by the Medieval Roman 
Catholic Church to authenticate, explain or determine their authority because 
that was the ministry of the Holy Spirit. That did not mean there was no place 
for Church or Tradition, but simply that they were subject to and not equal with 
the authority of Scripture.

“Through the inner witness of the Holy Spirit, the Scriptures authenti-
cated themselves and disclosed their proper interpretation to the diligent 
believer.”80

Critique of the Multiple Source Claim

Armstrong is correct when he lays out the difference between the Catho-
lics and the Reformers in this regard and identifies the relationship between 
Scripture, Tradition and the Church as the distinguishing feature. 

79  Ibid.
80  George, Theology of the Reformers…, 204.
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“Sola Scriptura is one view about the relationship of Scripture, Tradition, 
and the Church (or, the “rule of faith”). The Catholic view is another one. 
Sola Scriptura places Tradition in an inferior or subordinate position.”81

It is this subordination of Tradition that the Catholics (and the Orthodox) 
contend is not evident in the Church Fathers. What Armstrong then goes on to 
suggest is that whenever the Church Fathers do speak about Tradition or the 
Church, that it does not matter how they define either of these terms as long as 
they affirm that they have a practical and necessary authoritative role. 

After providing some sample definitions of “tradition” he says, “It doesn’t 
matter what definition of “tradition” that is utilized because it is a relation-
al proposition.”82

What he neglects to say is that when you change the definition, there must 
of necessity be a change of relationship. We see this with the definition of mar-
riage in our own day. Marriage has always been defined as the lawful union 
of one man and one woman.83 In the United States and in parts of Europe it is 
being re-defined to mean the lawful union of any two people, man and man, 
woman and woman, or man and woman. 

Homosexual unions were considered to be illegal and punishable by the 
law, but by a re-definition of marriage they are now considered to be legal and 
protected by the law. This is a relational change between the union involved in 
a homosexual relationship, re-defined as marriage, and the law. What once was 
a hostile relationship, is now a friendly relationship by re-defining marriage.

To now conclude that every previous generation supported homosexual 
unions when they spoke of marriage (because it doesn’t matter how one defines 
marriage) would result in the “historical revisionism” that Armstrong claims 
Protestants are now guilty of in regard to Sola Scriptura.84 

Definition does matter. The Reformers supported “tradition” when defined 
as the traditional interpretation of Scripture. This is very different from 
“tradition” defined as additional unwritten revelation or Papal interpretation. 

Armstrong suggests that Vincent of Lerins lends support to his position 
when he implies the same distinction between the material and formal suffi-
ciency of Scripture. Scripture is the material authority but there needs to be a 

81  Armstrong, Church Fathers & Sola Scriptura….  Emphasis mine.
82  Ibid.
83  Girgis, Sh., R. George, R. T. Anderson. What Is Marriage?, SSRN E-Library, 246. [viewed 19 
January 2011]. Available on: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722155.
84  Armstrong, Church Fathers & Sola Scriptura…. 

http://


51Sola Scriptura: What It Is and Why It Still Matters

formal authority because there are potentially as many interpretations as there 
are interpreters. Armstrong claims that the Church must be the final interpre-
tive authority.85

The Reformers claimed that Scripture interpreted Scripture and that the 
apostolic interpretation recorded in Scripture was that which was believed, 
preserved from error and handed down. It was not new interpretations or un-
written revelations in addition to Scripture. Scripture was the final interpretive 
authority, not the Church.86

Vincent of Lerins actually does imply a distinction between the material 
and formal sufficiency of Scripture but concluded that the formal sufficiency 
was in the apostolic interpretation that the Church unanimously affirmed, 
not in an interpretation determined by the Church. Speaking of the deposit 
entrusted to Timothy in 1 Timothy 4:20, He says:

“That which has been entrusted to you, not that which you have yourself 
devised: a matter not of wit, but of learning; not of private adoption, 
but of public tradition; a matter brought to you, not put forth by 
you, wherein you are bound to be not an author but a keeper, not a 
teacher but a disciple, not a leader but a follower. Keep the deposit. 
Preserve the talent of Catholic Faith inviolate, unadulterate. That which 
has been entrusted to you, let it continue in your possession, let it be 
handed on by you. You have received gold; give gold in turn. Do not sub-
stitute one thing for another. Do not for gold impudently substitute lead 
or brass. Give real gold, not counterfeit.”87

When the Church was assaulted by the heretical teaching of Apollinarus, 
the Third Council of Rome appealed to the Scripture as the Divine interpreter 
of the meaning of the term “sarx”. They did not claim equality with Scripture 
or appeal to Papal interpretation but affirmed the authoritative interpretation 
of Scripture itself.

“They also pointed out the correct meaning of the Scriptural passages al-
leged by Apollinaris, remarking that the word sarx in St. John, as in other 

85  Ibid.
86  George, Theology of the Reformers…, 204.
87  Schaff, Ph., H. Wace, eds. Nicene and Post-Nicene Fathers. vol. 11. Translated by C. A. Heurtley. 
Buffalo, NY: Christian Literature Publishing Co., 1894. Available on: http://www.newadvent.
org/fathers/3506.htm. Emphasis mine.
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parts of Holy Writ, was used by synecdoche for the whole human nature, 
and that the true meaning of St. Paul (Philippians and I Corinthians) 
was determined by the clear teaching of the Pastoral Epistles.”88

The Church did not assign this meaning, they affirmed, preserved and 
passed on the meaning as interpreted by the Scriptures themselves. Scripture 
and not the Church interprets meaning. This not only demonstrates the formal 
authority of Scripture, but also confirms the derivative nature of authority in 
the Church, it is subordinate to Scripture. 

Three other passages from the Commonitory of Vincent of Lerins should 
suffice to show that Scripture was both materially and formally sufficient as the 
Reformers also insisted. What Scripture taught, the Church taught, it did not 
develop its own authoritative teaching in addition to Scripture.

“But the Church of Christ, the careful and watchful guardian of the doc-
trines deposited in her charge, never changes anything in them, never 
diminishes, never adds, does not cut off what is necessary, does not add 
what is superfluous, does not lose her own, does not appropriate what 
is another’s, but while dealing faithfully and judiciously with ancient 
doctrine, keeps this one object carefully in view – if there be anything 
which antiquity has left shapeless and rudimentary, to fashion and polish 
it, if anything already reduced to shape and developed, to consolidate and 
strengthen it, if any already ratified and defined, to keep and guard it.”89

Next we see that those who attempt to supplant the authority of Scripture 
do so by misinterpreting Scripture. They appeal to the passages, which they 
have distorted, in order to deceive those they can with their errors, as though 
they too taught what the apostles taught. 

“Therefore, according to the authority of the Apostle Paul, as often as 
either false apostles or false teachers cite passages from the Divine Law, 
by means of which, misinterpreted, they seek to prop up their own er-
rors, there is no doubt that they are following the cunning devices of their 
father,[the devil] which assuredly he would never have devised, but that 

88  Sollier, J. Apollinarianism. In: The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company, 
1907. Available on: http://www.newadvent.org/cathen/01615b.htm. Emphasis mine.
89  Schaff, Wace, Nicene and Post-Nicene Fathers…. Emphasis mine.
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he knew that where he could fraudulently and by stealth introduce error, 
there is no easier way of effecting his impious purpose than by pretending 
the authority of Holy Scripture.”90

Finally, the determining factor in discovering their falsehood is in their 
departure from the interpretation of the apostles. It is the traditional inter-
pretation which distinguished the truth from the lie. 

“The apostles brought forward instances from Holy Scripture; these men 
did the same. The apostles cited the authority of the Psalms; these men 
did so likewise. The apostles brought forward passages from the prophets; 
these men still did the same. But when they began to interpret in differ-
ent senses the passages which both had agreed in appealing to, then were 
discerned the guileless from the crafty, the genuine from the counterfeit, 
the straight from the crooked, then, in one word, the true apostles from 
the false apostles.”91

In all these places it should be apparent that the authority of the Church is 
derivative, not equivalent with the Scriptures; that tradition is the traditional 
interpretation, not new unwritten revelation; and that there are not three 
authoritative sources which determine Christian belief and practice, but one – 
Scripture Alone.

A Flimsy Stool or a Firm Foundation

These careful distinctions may appear to some as nothing more than split-
ting the proverbial hair, so to speak. They don’t really have anything to do with 
Protestants today because that battle was fought and won (or lost, if you are 
Catholic), in the historic past. We all know where we stand today.

But, as we will soon see, Christianity Today and Gallup News both posted 
recent articles which demonstrate that Sola Scriptura matters as much today 
as it did five hundred years ago.

The Christianity Today article is titled “500 Years After Reformation, Many 
Protestants Closer to Catholics than Martin Luther”.92 The title alone dem-

90  Ibid.
91  Ibid.
92  Zylstra Eekhoff, S. 500 Years After Reformation, Many Protestants Closer to Catholics than 
Martin Luther. Christianity Today. News & Reporting [viewed 30 September 2017]. Available on: 
http://www.christianitytoday.com/news/2017/august/500-reformation-protestants-catholics-
luther-sola-fide-pew.html.
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onstrates that there is confusion about what differentiates Protestants and 
Catholics and that we don’t know where we stand. 

The opening line in the article describes what was at stake for Martin 
Luther, and what informed those convictions. The same thing is at stake today.

“In 1517, Martin Luther staked his soul on two revolutionary ideas: sola 
fide, that justification is dependent on faith alone; and sola scriptura, that 
Scripture is the only ultimate authority for Christian belief and practice 
and does not need oversight from church leaders or tradition to be read 
and understood.” 93

It was not a matter of “hair splitting”, it pertained to his eternal destiny. 
The ideas that informed his convictions were Faith Alone and Scripture Alone.  

Perhaps we should be as sober minded in our own evaluation of what fol-
lows. The article continues to describe how there are now 560 million Protes-
tants.  Over half of the American Protestants do not affirm either of these two 
reformation ideas.94 

This data means that over half of the Protestants in America believe in a 
works-salvation and the same three-legged stool of Roman Catholicism – Scrip-
ture, Church and Tradition, as equal authorities in determining what constitutes 
a Christian.

The Reformers stood on the Firm Foundation of Sola Scriptura when it 
came to the authoritative source of Christian belief and practice. There were 
no competing authorities. 

The Gallup News article shows the effects of moving from this firm founda-
tion to a three-legged stool when it comes to authority – it loses its Divine Nature.

“Fewer than one in four Americans (24%) now believe the Bible is ‘the ac-
tual word of God, and is to be taken literally, word for word,’ similar to the 
26% who view it as ‘a book of fables, legends, history and moral precepts 
recorded by man.’”95

93  Ibid. Emphasis mine.  Luther and the other Magisterial Reformers placed the Church and 
Tradition in a subordinate role to Scripture, they did not deny them any role at all. George, 
Theology of the Reformers…, 385.
94  Zylstra, 500 Years After Reformation….
95  Gallup, Record Few Americans Believe Bible Is Literal Word of God. Gallup.Com [viewed 9 
October 2017]. Available on: http://news.gallup.com/poll/210704/record-few-americans-
believe-bible-literal-word-god.aspx. Emphasis mine.

http://news.gallup.com/poll/210704/record-few-americans-believe-bible-literal-word-god.aspx
http://news.gallup.com/poll/210704/record-few-americans-believe-bible-literal-word-god.aspx
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When we can say it is no longer the Word of God, we think that we are 
no longer accountable to Him, and our own beliefs are just as valid as anyone 
else’s beliefs.96 

This is exactly what is happening today and the Gallup article identified 
this very practice in their conclusion.

“Americans in all age groups still largely accept the Bible as a holy docu-
ment, but most of these downplay God’s direct role in it. That could mean 
people are more willing than in the past to believe it is open to interpreta-
tion -– if man, not God, wrote the Bible, more can be questioned. And 
that, in turn, may have consequences for where Americans come down on a 
number of morally tinged issues. The country may already be seeing this in 
growing public acceptance of a variety of behaviors that were once largely 
frowned on from a Christian perspective -– ranging from gay marriage and 
premarital sex to out-of-wedlock births and physician-assisted suicide.”97

We assert our authority and conclude that our own beliefs are just as valid 
as the next person. We only answer to ourselves. Our own “inner voice” is the 
authoritative source of truth, not the Word of God. Our spiritual path leads us 
to ourselves as Michael Horton declares:

“Speculation will not help us find God but will only lead to some idol that 
we have created in our own image. We may feel more secure in our au-
tonomy when we pretend that our own inner voice of reason, spirituality, 
or experience is the voice of the Spirit.”98

The Reformers affirmed that God had spoken, and that He had done so 
authoritatively in the Holy Scriptures. This was what they proclaimed in the 
principle of Sola Scriptura. This principle still matters today because God has 
spoken, and we are living at a time, like the Reformers, when the authority of 
His Word is being denied. 

Will we also treat Scripture as a flimsy three-legged stool which is just one 
of many equal man-made authorities? Or will we, like the Reformers stand on 
the firm foundation of Sola Scriptura?

96  I do not intend to suggest that Scripture lost its authority, it did not. Men are still accountable 
to God. However by denying that it is His Word, and affirming it is the word of men instead has 
provided a convenient means to mentally escape from under the authority of God. If He has not 
spoken, you don’t have to listen.
97  Gallup, Record Few Americans Believe…. Emphasis mine.
98  Horton et al., Reformation Theology…, 29. Emphasis mine.
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Тракийската царска идеология  
и/или тракийският свят

Денис Исаев

Благодарение на Александър Фол, историографията разполага с тех-
ническият термин „Тракийски орфизъм“. Това понятие означава тракий-
ското религиозно мислене, което е антитеза на мисленето, което поставят 
боговете на планината олимп. Тракийският орфизъм е и религиозното 
мислене на света, което обвързва Човека с обществото и природата, в 
строг централизиран и йерархично обусловен ред1. 

на върха на тази обществена йерархия и гарант за реда стои владе-
телят – цар, чийто образ крепи доктрината на тракийския цялостен свят.  
Царствата в древна Тракия, в класическия период на тази цивилизация, 
преди и след Троянската война, не са големи, не търсят ефекта от експан-
зията, поне до първото персийско нашествие2. Въпреки че имаме сведе-
ния за това, че след войната за Троя траките са хегемони на моретата за 
известен период, характерна особеност за техните държави е коническа 
организация на обществото, водена от владетел3.  

изворите ни представят владетеля в древна Тракия като носител на 
царска добродетелност и достойнства, които са и обществен пример за 
подражание4. С поведението си тези мъже повлияват на елинския свят, 
като го допълват с представата „Арете“5 Според доктрината владетелят 
е „чедо“ (pais) на бога (Apollon)  и в това си качество той е длъжен да ор-
ганизира своя свят, своето царство по модел на своя доктринален баща.   

Същинска Тракия представлява хармония от неголеми царства, ко-
ито допускат елинската колонизация, от която не се боят. Елините съз-

1 Фол, Ал. Тракийският орфизъм. София: Университетско издателство „Св. климент ох-
ридски“, 1986.
2 до към VI в. пр. Хр.
3 Порожанов, к. Тракийската цивилизация в началата на два континента и по 
крайбрежията на три морета. София: нЧ „Литературна София – 2013“, 2017.
4 ксенофонт. исторически съчинения. „Анабазис“. VII. 1–2. София: наука и изкуство, 1984.
5 Фол, Ал. Тракийският Дионис. книга 3. назоваване и вяра. София: нБУ, 2002.
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дават своите градове-държави по тракийските крайбрежия и ги бранят 
с крепостни стени откъм морето, което показва тяхното спокойствие по 
отношение на своите съседи  траки.  Стратегическите пунктове по край-
брежията остават под владението на тракийските владетели до късни 
времена. За това свидетелстват историята на градове като Салмидесос 
(днешна Мидия в Турция) и островите Тасос и Самотраки. С търговските 
колонии траките търгуват и водят своята политика от вътрешността. 
Така е в Месембрия, Аполония, дионисополис, така е и по крайбрежието 
на Мраморно море6. 

В общуването с елинските полиси траките ползвали гръцкия език в 
търговията и по отношение на администрацията. да пишат на свой език 
те нямали необходимост поради факта, че клетвата между мъже за тях е 
достатъчна и единствена обективна възможност. 

Структурата и реда на обществото в древна Тракия е свързана с 
представата за това, че истината може да съществува само в мига „сега“ 
и поради това не е необходимо да се записва, достатъчно е да се живее 
спрямо мига, който има действителност колкото самата истина. Горните 
редове ни дават основание да мислим, че обществото в древна Тракия 
се доближава най-много до платоновата идея за държава7. В устността 
на тракийските владетели се крие чудото на създаването и реда. В уст-
ността, като вярвана действителност, се споделят и ценностите между 
отличилите се конници, непобедими воини, вярващи в несвършека на 
интелектуалната им мощ. Царят и свитата му поддържат идеологията, в 
която се  вярва, че човек с интелектуалния си потенциал носи частица от 
причината за създаването на мисления свят. Посредством интелектуалния 
си и съзидателен потенциал царят присъства в първоначалното време – 
айон, в онзи миг сега, когато светът се задейства8.  

Веднъж задвиженият космос е мислен като ритъм, поддържан в 
цикличността. Цикличността като осъзната и мислена Вечност дава упо-
ванието на безсмъртността. Всеки край предвещава ново начало – това 
внушава природата през деня и нощта, това внушава природата през 
лятото и зимата. 

Царствата в древна Тракия са огледален образ на космоса. образът 
на царя припокрива слънчевия, той е чедо на Бога и като такъв трябва 

6 Порожанов, калин. Тракийската цивилизация в началата на два континента и по край-
брежията на три морета. София: нЧ „Литературна София – 2013“, 2017.
7 Платон. Държавата. София: изток-Запад, 2014.
8 Фол, Ал. Тракийският Дионис. книга 3. назоваване и вяра. София: нБУ, 2002, 133–134.
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да изпълни дълга си пред природа и общество и да уреди страната си.  
Заедно със свитата си, включваща локалните тракийски владетели, на-
речени парадинасти, ежегодно държавата се обикаля ритуално. По време 
на тази ритуална обиколка се събират и данъците, определя се и царската 
икономика, избират се и отличилите се млади воини, които ще попълнят 
царската свита. Това ние днес знаем от сведението на Теопомп, достигнало 
до нас чрез Атеней9, който ни го съобщава за котис I.

от създадения контекст е видно, че както одриската политическа 
организация, така и отделните царства нямат потребност от постоя-
нен център (столица). държава от типа на тракийската се управлява от 
онзи укрепен пункт, в който за момента престоява владетелят. Ядрото 
за възстановяване на тракийския град остават временните резиденции 
на династите, т.нар. тюрзиси (кули), които обединяват както двореца и 
пункта, откъдето се ръководи страната, така и светилището, откъдето 
царете-жреци проповядват тайнствата в безсмъртието. Точно такива са 
описаните зали за пиршества – хестиаторионите на котис І, откъдето той 
осъществява политическите и религиозни пророчества на властта си.

В тракийския свят религия, в класическия смисъл на това понятие, 
не е характерна, тъй като религията предполага възстановяване на пре-
късната връзка с Твореца и Вселената. Цицерон е този, който обосновава 
необходимостта от възстановяването на скъсаната връзка. Тракийският 
свят до епохата на елинизма съумява да запази тази връзка в обществото 
и в рамките на неголемите си държави, които очевидно не експанзират и 
заради носената нравственост в устния, тракийски орфизъм. Това от своя 
страна доближава държавността в древна  Тракия до идеалната държава 
Утопия. 

Това, че доближавам тракийския свят до „идеалната държава“ на 
Платон не означава, че ги изравнявам, т.е. държавността в древна Тракия 
не е платоновата идеална държава, но пък е възможно най-близкото 
проявление на идеалната монархия в древността. 

Платон е антитезата на Аристотел, а Аристотел е модел за съвременна 
Европа. къде сме ние в този свят – все още не сме написали!

9 Athen. 12, 531e-532a. Athenaeus. The Deipnosophists. [онлайн] [23 april 2018] http://www.
perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0405%3Acasaubonpage% 
3D531a. 
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Увод

обект на изследване в доклада е социалната група на високообразо-
ваните български жени, завършили американските протестантски колежи 
в истанбул, Самоков и София през 70-те год. на ХІХ – 40-те год. на ХХ в. 
негов предмет са образователните и професионалните социални мрежи на 
възпитаничките, съставени от три поколения и често основани на кръв-
нородствени и териториални връзки.  В текста се проучва формирането и 
функционирането на техните неформални и формални социални мрежи 
и социалната им работа като начин за разпространяване на християнски 
(евангелски) идеи и като дейност за разрешаване на значими икономи-
чески, религиозни и медицински проблеми. използват се исторически 
анализ, анализ на социални мрежи и биографичен метод.

1. Социокултурен портрет на българските възпитанички 
на протестантски колежи: по примера на Американското 
девическо училище в Самоков и Американския девически 
колеж в Истанбул

Съществуващите вече немалко изследвания за американските средни 
училища на Балканите доказват, че в тях придобива образованието си со-
лидна по численост група жени с български произход или гражданство: в 
Американското девическо училище (АдУ) в Самоков (през 1871–1926) се 
дипломират около 800 момичета; в Американския девически колеж (Адк) 
в истанбул (1882 – 40-те год. ХХ в.) – около 264; в Американския девически 
колеж (гимназия) в Ловеч (1881–1942/1948) – 614; в Американския ко-
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леж в София (1926–1945) – около 6001. По-долу ще бъде очертан техният 
колективен социокултурен портрет. 

Според в. Проблясък, до 1912 г. около 800 ученички завършват АДУ – 
Самоков. Тъй като архивите му не са запазени, е трудно да бъдат възста-
новени всички имена. Това е направено емпирично2.

Според съществуващите данни, завършилите АдУ – Самоков са роде-
ни предимно през 80-те год. на ХІХ – 10-те год. на ХХ в. Сред тях преобла-
дават кохортите 1881–1890 г. (28,9%), 1891–1900 г. (23,7%) и 1900–1910 г. 
(21,1%), които са в съотношение 2:1 към представителките на кохортите, 
родени през 40–80-те год. на ХІХ в.

В мнозинството си (85,3%) възпитаничките на АдУ имат месторож-
дение в България3. Произхождащите от чужбина (14,7%) са от османската 
империя (79,4%), САЩ (19,2%) и Румъния (1,4%). относителният дял на 
ученичките от османската империя към общия брой ученички е 11,6%. 
най-много от тях са записали като родно място Банско и Битоля – селища с 
напреднала евангелизация и действащи начални протестантски училища4.       

Повечето възпитанички имат градски произход (87,3%), докато из-
расналите в села са само 12,7%. най-много са ученичките, които идват 
от Самоков (25,1%), София (17,2%) и Ямбол (5,7%), следвани от Бургас, 
Пазарджик, Пловдив, кюстендил и Хасково. Сред селата се открояват Ме-
ричлери и Церово. Тези констатации не са изненадващи, предвид: успеш-
ната дейност на Съборната църква за евангелизация на редица средни по 
мащаб градове и по-големи села в дн. Южна България и Македония; раз-
положението на училището в близост до столицата; противодействието 
на Софийската митрополия, вкл. със създаването в града на православно 
духовно училище (1876–1903)5. 

1 Patrick, M. M. A Bosporus Adventure. Istanbul (Constantinople) Woman’s College 1871–1924. 
London, Oxford: Stanford University Press, 1934, pp. 219–223; Танчев, ив. Българи в учебните 
заведения на САЩ от освобождението до началото на ХХ в. ИПр, 1992, № 11–12, 131–146; 
Танчев, и. Българи в американски учебни заведения в Цариград от освобождението до 
началото на ХХ в. ИПр, 1993, № 3, 91–110; Лалев, ив., С. Лалева. Американският девически 
колеж в Ловеч. В. Търново: Витал, 2001; илчев, ив., П. Митев. Докосвания до Америка, ХІХ-
началото на ХХ в. София: Хемимонт, 2003, 362–367, 429–435; Събев, о. Робърт колеж и 
българите. София: изток-Запад, 2015, 416–429.
2 Създадената просопографска таблица съдържа 582 статистически единици. Тя е обра-
ботена с количествени методи.
3 до 1885 г. е включена и източна Румелия.
4 В АдУ учат също девойки от Велес, Воден, Мехомия, Г. джумая, Прилеп, Скопие, Струмица, 
Солун, Прищина, Смирна, кайро и др. 
5 Полимирова, М. Разпространение на протестантството в гр. Самоков и реакцията на 
населението. В: илчев, ив., П. Митев, съст. Българо-американски културни и политически 
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В етнически план съставът на ученичките е разнороден – домини-
рат българките (93%), следвани от еврейките (4,1%), арменките (0,9%), 
гъркините (0,7%), американките (0,7%), армънките (цинцарките) (0,3%) 
и албанките (0,3%). Тази картина не съвпада с етническата карта на 
тогавашна България, но е проекция на големия дял на евреи в Самоков 
и на близостта на града до Македония, откъдето пристигат армънките, 
албанките и цинцарките6.

Училите в АдУ – Самоков са дъщери на бащи от средната класа: 
индустриалци, търговци, чиновници (офицери и данъчни служители), 
духовници, със свободни професии. Сред интелектуалците се открояват 
протестантските пастори от различни църкви7 (44,8%), учителите, адво-
катите, журналистите, фотографите и книжарите.   

от особено значение за насочването на девойките към АдУ е не 
само професията на бащите, но и учението на братята им в тамошното 
Мъжко американско училище или в Робърт колеж, както и важният при-
мер, който им дават техни роднини по женска линия. Забелязват се поне  
10 случая на майки и дъщери8 и поне 74 случая сестри и родственички 
(лели и племеннички, братовчедки), завършили в АдУ – Самоков.

Адк – истанбул е институция, финансирана от Американския 
борд на комисарите за чуждестранните мисии, базиран в Бостън. През  
1882–1939 г. в колежа завършват над 200 българки9.

Според създадената просопографска таблица10, възпитаничките на 
колежа са родени предимно в градове с образователни традиции и на-
личие на силна търговска буржоазия: София, Пловдив, Варна, шумен и 
др. Сред ученичките с българско поданство доминират българките, но се 
откриват също арменки и еврейки. Те произхождат от семейства на инте-
лектуалци (81%), докато бащите с търговски и други занятия са едва 19%. 
По професия бащите са предимно учители, инженери, пастори, адвокати 

връзки през ХІХ – първата половина на ХХ в. София: Уи, 2004, 71–79; Митрева, н. Амери-
канските мисионери в спомените на днешните самоковци. Пак там, 91–99. 
6 За мисионерската дейност на Американския борд на комисарите за чуждестранните 
мисии вж.: Хол, У. У. Пуритани на Балканите. София: нов човек, 2008; За училището в 
Битоля (Монастир) вж.: Kyrias-Dako, S. My Life: The Autobiography of the Pioneer of Female 
Education in Albania. Tirana:  Institute for Albanian & Protestant Studies, 2016. 
7 има представители на Съборната, Баптистката и Методистката църква.
8 Примерите са много, но напр. Славка кирова и двете ѝ дъщери Естер и Маргарита дим-
чевски, Юрданка Сечанова и 4-те ѝ дъщери, н. Малчева и 2-те ѝ дъщери, невена Петрунова 
и 3-те ѝ дъщери и др.
9 Събев, о. Робърт колеж и българите. София: изток-Запад, 2015, 416–429.
10 Просопографската таблица включва 206 статистически записа. Те са обработени с 
количествени методи.
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и лекари. Те имат преобладаващо висше (76,9%) и по-рядко средно обра-
зование (23%). Майките на ученичките са завършили средни (83,3%) и 
понякога висши училища (16,6%). най-много български момичета са запи-
сани в периода 1901–1920 г., като в предходните и следващите десетилетия 
присъствието им е по-слабо. След завършване на Адк мнозинството от 
тях се омъжват, стават домакини и майки. Те сключват бракове с високо 
образовани съпрузи: офицери, лекари, учители, професори, адвокати, 
пастори, инженери и банкери. онези от тях, които решават да продължат 
образованието си, се насочват както към Софийския университет (32%), 
така и към чуждестранни университети в: САЩ (18%), Германия (13%), 
Франция и Белгия (по 14%), и Великобритания (9%). След учението си 
те избират професионалното поприще на учителки, фармацевтки и чи-
новнички. 

2. Социални мрежи на българските възпитанички  
на протестантски колежи

По време на обучението си в протестантските училища и колежи 
българските момичета имат пред себе си примера на своите учителки и 
директорки, често мисионерки11. Високообразовани, енергични и амбици-
рани да наложат високи стандарти в образованието, те имат ясна визия 
за задачите на ръководените от тях институции: да дадат на младите 
жени знания за Вселената, човека и Бога, да формират у тях морални ка-
чества (сила на характера, любов към истината, справедливостта и Бога, 
готовност за служене на отечеството) и да ги подготвят да допринесат 
за напредъка, справедливостта, образованието, културата и възхода на 
християнството сред собствения народ12. 

именно в тези институции българските девойки правят първите си 
стъпки в рамките на различни образователни мрежи – типичните за коле-
жанския живот дружества (Тита алфа и др.) и техните продължения, като: 
Лига на говорещите английски език (1911–1948)13, Съюз на американските 

11 В АдУ – Самоков се открояват фигурите на директорките Естър Молтби (1870–
1908/1912), Айниз Л. Абът (1908/12–) и Агнес Мери Бeърд. В Адк – истанбул фунда-
ментално значение за развитието на колежа и за оформянето на светогледа на своите 
възпитанички имат ръководителките му кейт Понд Уилямс (1875–1883), клеър Хамлин 
(1883–1889), Мери Милс Патрик (1890–1924) и учителките Марта Лорънс, Агнес Лорд, 
Естър донълдсън дженкинс (1869–1941) и др. В АдУ – Самоков мисионерки са учителките 
Ема Бърд, Елън Стоун, идит дъглъс, Елизабет Холуей и др.
12 Проблясък, 1915, № 1–2, с. 5.
13 Величков, Ал.  Лигата на говорещите английски език в България 1911–1950. София, 
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възпитаници в София (1927–1952)14, Жокей клуб (1914–1948), дружество 
на възпитаничките на Адк – истанбул (90-те год. на ХІХ в. – 1950).

Често повлияни от феминистките възгледи на своите учителки, 
младите жени пренасят образователните си мрежи в организации, це-
лящи равнопоставяне на жените: Български женски съюз (1901–1950)15, 
местни женски дружества, дружество на българките с висше образование 
(1924–1950)16. Така те ги превръщат и в социални мрежи, ориентирани 
към решаване на важни обществени и политически проблеми. 

нерядко образователните мрежи са насочени в сферата на социално-
то подпомаганe, където възпитаничките осъществяват своите християн-
ски (вкл. евангелски) идеи и решават значими икономически, религиозни 
и медицински проблеми. новите професионални или религиозни мрежи са 
създадени в рамките на редица благотворителни организации: женски и 
смесени, религиозни и светски, национални и международни. След тях се 
открояват женските мисионерски дружества към протестантските църкви, 
възникнали в края на ХІХ в. и действали до 1948 г., и Женското младежко 
християнско дружество (1924–1950). 

2.1. Образователни мрежи: Дружество на завършилите Амери-
канския девически колеж в Истанбул
Едно от най-активно действащите сдружения е дружеството на въз-

питаничките на Адк – истанбул. Създадено в края на ХІХ в., то е част на 
международна, трансатлантическа образователна мрежа и обединява във 
времето 144 жени. неговите клонове обхващат по местоживеене бившите 
съученички в София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Самоков, Свищов, 
Сливен, Хасково, Ямбол и дори в Румъния. Те се намират в постоянна 
връзка помежду си и със свои приятелки в чужбина, с колежа и до средата 
на 20-те год. на ХХ в. – с директорката Патрик. В дружеството се наблю-
дава хомогенизация на социални мрежи – кръвнородствени (обхващащи 
до 3 поколения), образователни и професионални. В ръководство му са 
избирани личности с ярка обществена изява и културен профил: Пенка 
Рачева-димитриева, Еленка Тъпчилещова-Тихолова, Мария шипкова, 
Соня краева-кикименова, октавия коледарова, Маргарита димчевска и 

2000. В рамките на ЛГАЕ съществуват Женски клуб в Пловдив и Женска група в Бургас, 
формирани от възпитанички на протестантските колежи.
14 дА – София, ф. 3к, оп.1, а.е. 212, л.1–16. негова подпредседателка е н. Сендова.  
15 Български женски съюз, 1901–1930. София: БЖС, 1930; даскалова, кр. Жени, пол и 
модернизация в България, 1878–1944. София: Уи, 2012. 
16 Nazarska, G. Bulgarian Association of University Women, 1924–1950. Aspasia, 2007, vol. 1, 
pp.153–175.
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др. интензивен вътрешен живот се допълва от взаимодействие с други 
англосаксонски културни институции (Лигата на говорещите английски 
език, Британският съвет, дружеството за българо-британска взаимност, 
Българо-американското дружество за сближение17 и др.). Възпитаничките 
са активни членки и на други организации: дружеството на българките 
с висше образование (18%), женски и благотворителни дружества (по 
12%)18. 

2.2. Професионални мрежи на милосърдните сестри и детските 
учителки
особено интересно е да се проследи прерастването на образовател-

ните мрежи в професионални – конкретно в областта на сестринството и 
предучилищното образование.

Една от основните цели на АдУ – Самоков е да подготви ученичките 
си за обществена дейност, т.е. те да бъдат мотивирани да участват в бор-
бата против социални недъзи и бедствия, в благотворителни и културни 
дружества, да се превърнат в безкористни служителки на доброто и дълга 
във всички моменти на живота19. 

още в началото на ХХ в. дипломирали се в АдУ девойки се насочват 
към професията на медицински сестри: Аглаица николиева от Самоков 
завършва първия випуск на Сестринското училище на БЧк (1901);  Па-
раскева николова от Панагюрище учи в САЩ (1908) и след завръщането 
си изкарва прехраната си като медицинска сестра в санаториум20; кате-
рина Цилка от Банско записва курс в Презвитерианската болница в ню 
Йорк21; учителката клеър Берд се дипломира в 3-годишен курс в болница 
в Лос Анджелис; Райна Фурнаджиева учи сестринско дело в Бетъл крийк, 
Мичигън22.

Балканските войни (1912–1913) ангажират вниманието на бившите 
възпитанички и настоящите ученички на АдУ, понеже бойните действия 

17 За тях вж.: назърска, Ж. Печатът като средство за интеркултурна комуникация: 
изданията на двустранните културни дружества в България (20–40-те год. на ХХ в.). В: 
VIIІ Национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“. В. Търново, 
2010, 214–220.
18 нБкМ–БиА, ф. 781, оп.1, а.е. 2, л. 2–3, 17–24; ЦдА, ф. 1745к, оп.1, а.е. 93, л. 21–33 гр.
19 Проблясък, 1915, № 1–2, с. 8.
20 Тя е майка на певицата Елена николай, също завършила АдУ – Самоков.
21 Танчев, ив. Българи в учебните…, с. 142; кръстева, М. катерина Цилка – една (не)позната 
българка. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ в. София: За буквите – о пис-
менехь, 2017, 356–362.
22 Проблясък, 1915, № 1–2, с. 32.
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засягат техните родни селища и районите, евангелизирани от Американ-
ския борд. Заедно със своите учителки те работят като милосърдни сестри 
в полеви и тилови болници. Ентусиазирани от агитацията на царица Еле-
онора, немалко възпитанички решават да се посветят на сестринството 
професионално. Те се записват в Училището за милосърдни сестри на 
БЧк в София, в Медицинското училище към Американската болница в 
истанбул или завършват самарянски курсове. Така през 20-те год. на ХХ 
в. се сформира една рядко хомогенна професионална мрежа на бивши 
възпитанички: невенка Сендова и кръстанка Пачеджиева (випуск 1910) 
завършват самарянски курсове и самото Сестринско училище в София 
(съотв. през 1914 и 1917)23. През 1921–1923 г. н. Сендова и Зефира Маж-
дракова (випуск 1915) учат социални грижи в Медицинското училище 
към Американската болница в истанбул, където вече е завършила през 
1914 г. Райна куманова (випуск 1910). През 1918 г. там се дипломира и 
Мария николова-икономова (випуск 1916)24. 

След Първата световна война професионалната мрежа се разраства 
и се пренася временно на чужда територия. През 1923–1925 г. в Тийчърс 
колидж на колумбийския университет в ню Йорк специализират н. Сендо-
ва, кр. Пачеджиева и З. Маждракова. През 30-те год. на ХХ в. по препоръка 
на Сендова там учи Слава димова, също възпитаничка на АдУ – Самоков. 
През 1929 г. в Лондон специализира М. николова-икономова25. След 
завръщането им в България трите заемат ключови постове в средното 
медицинско образование за жени: н. Сендова става  директорка на Сес-
тринското училище (1925–1934), а след това е началник на сестринството 
и самарянството към БЧк (1941–1948);  кр. Пачеджиева управлява Сес-
тринското училище (1935–1940); М. николова-икономова е нейна замест-
ничка (1929–1936), председателка на Българското сестринско дружество 
(1924–1934) и главна инспекторка на сестринството в Главна дирекция 
Народно здраве към МВРнЗ (1936-)26

Всяка една от четирите ръководителки поддържа широка образова-
телна мрежа с бивши съученички и членки на Дружеството на амери-
канските възпитанички в София. През 30-те год. на ХХ в. невенка Сендова 

23 Пак там; За н. Сендова вж.: куличев, Хр. Заслугите на протестантите за българския 
народ. София: Уи, 2008, 305–307.
24 Попова, кр. „Сигурна съм, че ще има много несгоди, но няма живот без тях“: български 
милосърдни сестри по света след Първата световна война. Българска етнология., № 2, 
2015, 179–181; Милосърдните сестри на БЧК. София: БЧк, 2016, с. 40.
25 Па там, с. 28, 40.
26 За тяхната дейност вж.: Попова, кр. Цит. съч.; Popova, Kr. “The Joy of Service”: Biopolitics 
and Biographies between New York, Sofia and Gorna Dzhumaja in the First Half of the 20th 
Century. CAS Working Papers Series, vol. 5, 2013, 1–58.
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използва посредничеството на Еленка Енчева и двете ѝ дъщери Люба 
Енчева и Мария Ангелова от Варна, възпитанички на Адк – Цариград, за 
да осъществи връзка с Ева (ийв) Макдермът-Бейкър от дамския коми-
тет на Варненския клон на БЧк. В резултат от тяхната комуникация се 
осъществява трансфер на милосърдни сестри от Софийското сестринско 
училище на работа в новооснования негов аналог в морския град (1935)27. 
След като напуска Сестринското училище през 1934 г., Сендова е поканена 
за директорка на Сиропиталище Княз Борис Търновски от Теодора Енче-
ва-Паприкова (1869–1943), завършила Адк – Цариград и председателка 
на дружество Милосърдие. Слава димова е подпомагана в работата си от 
Рада Тодорова-долапчиева (1902–1991), чиято майка е завършила в АдУ – 
Самоков, а тя самата е възпитаничка на Адк – Цариград и председателка 
на Женското християнско дружество. 

други две известни фигури в сестринското дело – Бояна Христова 
и Маргарита Цакова – също са възпитанички на протестантски колежи, 
съответно на Адк-Ловеч и Адк – истанбул. Впоследствие те завършват 
Сестринското училище на БЧк, специализират последователно в Лон-
дон (1922, 1926) и от края на 20-те год. на ХХ в. стават организаторки 
на новосъздадените здравно-съвещателни станции, работят като първи 
сестри-посетителки, лекторки, обучителки, деятелки на Сестринското 
дружество и редакторки на сп. Сестра28.

Прерастване на образователните в професионални мрежи се наблюда-
ва и в сферата на детското (предучилищното) образование и възпитание. 
когато бившата учителка Елизабет кларк (1868–1942) открива курсове 
за детски учителки в София, в тях се записват много нейни ученички от 
АдУ – Самоков: калиопа Сечанова (випуск 1898), Анна дойчева-Мишкова 
(випуск 1914), Пенка Вичева-данаджиева и Люба Андреева (випуск 1918), 
Анна Сендова-игнатова (випуск 1925) и добра Пелашева29. Те сформират 
ядрото на бъдещия екип на Американската детска градина и разпростра-
няват с ентусиазъм идеите на американската практическа и либерална 
педагогика. През 1935–1936 г. д. Пелашева е избрана за главна редакторка 

27 Ева Бейкър е шотландка, бивша милосърдна сестра, дошла в България през 1927 г. и 
омъжена за британския консул във Варна. остава в страната до 1940 г. За нея и училището 
вж.: дА – София, ф. 360к, оп. 1, а.е. 58, л. 1–13; дА – Варна, ф. 276, оп. 1, а.е. 1 и 2.
28 Милосърдните сестри…, 36–37.
29 начева-Петкова, В. Из историята на предучилищното възпитание в България. София: Уи, 
с. 44; куличев, Хр. Елизабет кларк и предучилищното възпитание в България. В: Годишник 
на департамент „История“. Т. 2. нБУ, 2007, с. 318. http://ebox.nbu.bg/pro/.
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на сп. Първи стъпки, орган на Педагогическия курс към Американската 
детска градина и на дружество Фрьобел30.

2.3. Религиозни мрежи с насоченост към социална работа: Жен-
ски мисионерски дружества към Съборната църква (1922–1952), 
Женско младежко християнско дружество (YWCA) (1924–1950)
Възпитаничките на протестантските училища осъществяват общест-

вената си мисия не само в семейството и църквата, но и чрез участието си 
в различни религиозни сдружения. Тук също се забелязва сливането на 
кръвнородствени, образователни и професионални мрежи, като инициа-
торки обикновено са жените от видни пасторски фамилии31. 

Юрданка Сечанова, възпитаничка на АдУ – Самоков и съпруга на 
пастор иван Сечанов, става основателка и председателка на Женското ми-
сионерско дружество към Съборната църква в Пловдив (1922)32. нейната 
дъщеря Пенка (1882–1971), завършила същото училище, е дългогодишна 
секретарка на Пловдивското дружество33 и деятелка на Женското миси-
онерско благотворително дружество в Станимака заедно с други свои 
съученички от Самоков – Анка (Анета) Багрянова-игнатова34 и Зорица 
караиванова-Фурнаджиева35.  

Евангелското сиропиталище Отец Паисий (1919–1948) е основано 
при Първа евангелска църква в София по инициатива на Зорица караи-
ванова-Фурнаджиева. В неговата управа се включват нейни съученички 
от АдУ – Самоков: Богдана колчагова-касърова, Тана кръстева-Цокова и 

30 През 30-40-те год. на ХХ в. тя сътрудничи със статии по детска психология и социология 
на сп. Млада българка, Жена и дом и др., превежда специализирана литература по педа-
гогика. За нея вж.: назърска, Ж. Езотерични практики на българските интелектуалци 
през 20-те год. на ХХ в.: изследване на случай. В: Mirabilia: Чудесно и магическо. София: 
Парадигма, 2018 (под печат).
31 данни за дейността на протестантските съпруги и дъщери като цяло вж. в: куличев, 
Хр. и кол. Вестители на истината. История на еванелските църкви в България. София: 
ББд, 1994, 279–280, 301–308.
32 Пак там, с. 136.
33 Първите жени мисионери в България. http://old.evangelskivestnik.net/statia.php? 
mysid=620; куличев, Хр. Заслугите…, с. 309.
34 Анка (Анета) Багрянова-игнатова (1882–1957) е родена в Панагюрище. Тя е сестра на 
Цвятко Багрянов – пастор в България и САЩ, и на недка Багрянова-иванова (1873–1936) – 
библейска работничка в САЩ; зълва на невенка Градинарова-Багрянова (1882–1974) – 
деятелка на YWCA в САЩ.
35 Зорица караиванова-Фурнаджиева (1872–1967) е дъщеря на пастор караиванов и съпру-
га на пастор димитър Фурнаджиев. За нея вж.: куличев, Хр. и кол., съст. Вестители…, с. 15.
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неделка Г. Чопова36. Женското мисионерско (благотворително) друже-
ство при Първа евангелска църква37 е естествен резултат от дейността на 
християнките в нея. То е конституирано през 1927 г. от 40 протестантки 
с цел разпространение на евангелизма между българските жени. Сред 
тях са отново възпитаничките на АдУ – Самоков. до закриването му през 
1952 г. в неговото ръководство се отличават: председателката Зорица 
караиванова-Фурнаджиева, секретарката нонка Малчева, касиерките 
наталия данаилова и Мара Раковска, настоятелките Богдана колчагова-
касърова и Елисавета Сендова-Симеонова38. С годините дейността им се 
разраства. Те организират мисионерски обиколки и молитвени събрания, 
проповядват като библейски работнички, разпространяват религиозна 
литература. дружеството участва като колективен член на Съюза на жен-
ските мисионерски благотворителни дружества в България39.

изцяло в рамките на Съборната църква протича социалната дейност 
на друга възпитаничка на АдУ – Самоков – ирина В. шишманова-Стефанова 
(1886 – неизв.). Макар да става доктор по френска литература на Бернския 
университет (1910)40, в родината тя предпочита благотворителното пред 
учителското поприще. През 1912 г. събира средства в Русия за сираци от 
Балканската война41, а през Първата световна война става сътрудничка на 
Бюрото за социални грижи и благотворителност към Столичната община. 
като такава, провежда анкета за състоянието и дейността на софийските 
благотворителни дружества, наблюдава филантропичните институции в 
Будапеща, Виена, Висбаден и Хамбург, работи в Съюза на благотворител-
ните дружества в София, участва в изработването на проектозакона за 
обществените грижи и благотворителността42. През 1921 г. шишманова 
пристига в ню Йорк по покана на пастор Л. д. Уудръф – дългогодишен 

36 Танчев, и. Българи в американски…, с. 103; куличев, Хр. Заслугите…, с. 241.
37 Молитвен дом на Съборната църква.
38 Елисавета Сендова-Симеонова е сестра на невенка Сендова-Попова (1895–1987) – ди-
ректорка на Сестринското училище и на Сиропиталище Княз Борис Търновски, и на Анка 
Сендова-игнатова – завършила курсовете за детски учителки на Ел. кларк; зълва на 
Марушка Ушева-Сендова – членка на Женското мисионерско (благотворително) друже-
ство в Станимака.
39 дА – София, ф. 3к оп.1, а.е. 487, л. 2, 4–7, 8, 9, 16, 18, 20, 23, 35.
40 Проблясък, 1911, № 1, с. 11.
41 конева, Р. Голямата среща на българския народ.  Културата и предизвикателствата 
на войните, 1912–1918. София: Аи, 1995 , с. 106.
42 Софийски общински вестник, 1915, № 8, с. 9.; № 10, с. 10; 1916, № 3, с. 6; Николова, В., Р. 
Стоянова. Споделената отговорност. Гражданските организации, държавата и инсти-
туциите за обществени грижи в България (1878–1939). София: Ви, 2009, с. 104, 106.
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учител в АдУ – Самоков, с цел да проучи местните социални институции, 
вкл. известния Гринуич хаус43. 

Женското младежко християнско дружество (ЖМХд) е създадено в 
София през 1924 г. и съществува до закриването си от комунистическа-
та власт през 1950 г. То възниква първоначално като Женска секция на 
Младежкото християнско дружество44, а от 1925 г. влиза в Международ-
ната младежка женска християнска асоциация (Young Women’s Christian 
Association, YWCA)45. В устава му са залегнали задачи с интеррелигиозен 
и феминистки характер (обединяване на християнки от различни дено-
минации за подпомагане развитието на жените), но акцентът е поставен 
върху социалната работа46.

Според създадената просопографска таблица47 през 30-те год. на 
ХХ в. членската му маса нараства около 4 пъти. 

 43 Petkov, P. M. The United States and Bulgaria in World War I. In: East European Monographs, 
1991, vol. 306, p. 249; New Orleans States (Louisiana), 2.09.1921.
44 Устав на българското Младежко християнско дружество. София, 1942.
45 Young Women’s Christian Association (YWCA) е създадена през 1858 г. Тя е първата органи-
зация, настояваща за въвеждане на здравно и сексуално образование, осемчасов работен 
ден, забрана на нощния труд и право на професионално сдружаване. Вж.: куличев, Хр. и 
кол., съст. Вестители…, с. 132–135.
46 Устав на ЖМХд в София. София: Гладстон, 1924, 3–4; София, 1926, 4–10; дА – София, 
ф. 3к, оп. 1, а.е. 503, л. 1–17.
47 Просопографската таблица съдържа 508 статистически единици. Тя е обработена с 
количествени методи.
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В ЖМХд участват предимно български гражданки (българки, арменки 
и еврейки), а чужденките са само 4,5%. основната членска маса обхваща 
млади жени – ученички, студентки, чиновнички и работнички. изключи-
телно активни са девойките на 12–18-годишна възраст, създали 18 групи 
в 19 софийски училища, вкл. в Ак – София и Адк – Ловеч48.

Гръбнак на формацията са възпитаничките на американските средни 
девически колежи в истанбул, Самоков, София и Ловеч, малка част от които 
имат висше образование. Повечето от тях са чиновнички или домакини. 
като цяло именно образованите домакини със средно образование пред-
ставляват главната членска маса в дружеството. като съпруги на видни 
политици, стопански дейци, офицери, инженери, лекари и др., те намират 
изява за своята хуманитарна нагласа и филантропични възгледи. наред с 
американските възпитанички, членки на ЖХд стават и жени, завършили 
български девически гимназии или лицеи и колежи във Франция, Австрия, 
Германия и италия49. 

През 30–40-те год. на ХХ в. ЖМХд  създава социален център за ра-
ботнички с общежитие, игрище и библиотека, женска трудова борса и 
пансион в работническия кв. Хаджи Димитър на столицата; лятна коло-
ния за бедни ученички в с. Земен; организира курсове по чужди езици, 
благотворителни базари, лектории, концерти и др. в полза на бедни и 
нуждаещи се семейства50. дружеството е свързано в дейността си и с 
други организации в полето на социалната работа, които обгрижват 
деца, сираци, болни и др51. 

48 В двата колежа дружествата са структурирани в клубове по интереси (сестринско дело, 
шев, керамика, журналистика, благотворителност). Те се ръководят от учителки, възпи-
танички на протестантски училища или американски университети – Виктория Цакова и 
николинка Цветкова от Адк – Ловеч участват в Лятното училище на YWCA в Амстердам 
(1940). Вж.: Woman’s Missionary Friend, 1940, № 73, p. 77; ЦдА, ф. 3к, оп. 15, а.е. 400.
49 отчет за дейността на ЖМХд (1.01.1940 – 31.12.1940). София: АБВ, 1941.
50 дА – София, ЧП 597; отчет за дейността на Женско младежко християнско дружество 
(1.01.1937 – 31.12.1937). София: Р.  Младенов, 1938; отчет на Женско младежко християн-
ско дружество (1.01.1938 – 31.12.1938). София: Р. Младенов, 1939; отчет за дейността на 
Женско младежко християнско дружество (1.01.1939 – 31.12.1939). София: Р. Младенов, 
1940; отчет за дейността на Женско младежко християнско дружество (1.01.1940 – 
31.12.1940). София: АБВ, 1941. Срв. със: Стоянова, Р. ЖМХд. В: Стоянова, Р., В. николова, 
съст. Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България, 1878–
1951. Т. 3. София: БдФ, 2011, 477–478. 
51 През 1935 заедно с дружеството на българките с висше образование, Българският жен-
ски съюз и Съюз „Любов към Родината“ основават комитет за просвета и подпомагане 
на работата. Вж.: Устав на СППР. София: Художник, 1935.



74 Жоржета назърска

Една от основните заслуги за съществуването, разрастването и ак-
тивизирането на ЖМХд има неговата дългогодишна секретарка Василка 
димитриева (1893-1978). Тя произхожда от фамилия, свързана с про-
тестантското образование на Балканите: баща ѝ ген. илия димитриев и 
чичо ѝ Панко димитриев са завършили Робърт колеж, а нейната майка 
Пенка Рачева-димитриева (1862–1952), леля ѝ Еленка димитриева Енчева 
(1862–1939), братовчедките ѝ Люба Енчева (1889–1983) и Мария Ангело-
ва (1893–?) – Адк – истанбул. Самата Василка завършва колежа (1912) и 
изкуства и философия в кингс колидж на Лондонския университет (1917, 
1919). В следващите десетилетия обаче тя се посвещава на каузи като 
феминизма52, културното сближение53 и обществените услуги. С опита 
на самарянка от Балканските войни и завършения 2-годишен курс по 
социална работа в Лондон, младата жена става представител на Светов-
ната студентска християнска федерация (ССХФ, World Student Christian 
Federation) и  на YWCA в Адк – истанбул. Преобразованията в Турция след 
1920 г. връщат Василка в родината ѝ, където тя е назначена за представи-
телка и секретарка на ССХФ (съотв. 1920–1925 и 1928–1929), и предста-
вителка на YWCA (1925–1946). След създаването на ЖМХд димитриева 
става негова подпредседателка и секретарка (1925–1940), привличайки 
към социалната работа майка си и повечето членки на дружеството на 
възпитаничките на Адк – истанбул. С така създадената образователна и 
професионална мрежа от роднини, съученички и съидейнички, тя не губи 
личен и писмовен контакт и след като напуска България в началото на 
Студената война и се установява в Лондон като чиновничка на YWCA до 
пенсионирането си (1961)54. 

кирови – димчевски е друга протестантска фамилия, тясно свърза-
на със социалната работа в рамките на YWCA. още през 1912 г., когато 
Асоциацията няма още свой клон в страната, за конгреса ѝ в Ливърпул 
заминава учителката от Адк – истанбул Зарафинка кирова (+1972)55, 

52 дълги години е избирана в ръководството на Българския женски съюз, членува в дру-
жество на българките с висше образование и Българската секция на Международната 
женска лига за мир и свобода, делегатка е на конгреси на Международния женски съюз 
и на Международното бюро на труда. 
53 Секретарка е на Българско-британската асоциация (1928).
54 За живота и дейността ѝ вж.: ЦдА, ф. 1745к, оп. 1, а.е. 43, л. 1; Писма на В. димитриева 
от Лондон (1957, 1958, 1961), Португалия (1966) и Малта (1969) до сем. Енчеви, нейни 
близки родственици. – Частен семеен архив на д. Енчев, Варна (Благодаря на г-н Енчев за 
възможността да се запозная с документите); World World Council of Churches Archives – 
Geneva, folders 213.05.12; 213.08.2; 213.09.2; 213.10.1.
55 Проблясък, 1915, № 1–2, с. 32. По това време представители на YWCA посещават АдУ – 
Самоков и убеждават учителката нети Томсън да завърши националното училище за 
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родена в многодетно протестантско семейство от Ямбол. Сестра ѝ Спаска 
кирова-димчевска (+1952) е възпитаничка и дългогодишна учителка по 
музика и ръкоделие в АдУ – Самоков56, а нейните племеннички Естър-
Молтби (1890–1977) и Маргарита димчевски57 се дипломират първо в 
Самоков, а след това – в истанбул58.  

През 20-те год. на ХХ в. Естър-Молтби завършва националното учи-
лище за подготовка на служители на YWCA в ню Йорк и стажува като 
секретарка на YWCA в Университета на Минесота59. намерението ѝ да се 
върне в България е осуетено, затова след 1923 г. тя се установява в САЩ, 
където работи последователно за YWCA60 и в университетите на колорадо 
и денвър. Занимава се с практическа психология, социална работа за деца 
с увреждания и семейно консултиране, избирана е за съпредседателка 
и президентка на Програмния комитет на конференцията по социална 
работа на колорадо (1939–1940). 

Заключение

обучението, което получават българските жени в американските 
училища и колежи в Самоков, София, Ловеч и истанбул през ХІХ–ХХ в. 
има сериозна практическа насоченост, отговаряща на англосаксонските 
образователни традиции. Същевременно обаче протестантската култур-
на среда формира у тях, дори сред православните, мисионерска визия за 
обществено служене. 

По тази причина голяма част от възпитаничките се насочват към 
професионална работа в институции или области, свързани със социал-

подготовка на служители на YWCA в ню Йорк. През 10-те год. на ХХ в. тя става  секретарка 
на YWCA в китай.  
56 Проблясък, 1911, № 1, с. 7; 1913, № 1–2. с. 28, 30; Вж. кацарова-кукудова, Р., Спаска дим-
чевска. Българска музика, 1963, № 8, 29 – 31. 
57 Маргарита (Маргарет) димчевска (1892–1983) е дипломиран библиограф и специа-
лист по библиотечни науки в Лондон, специализира с Рокфелерова стипендия в САЩ, 
и.д. директор на народната библиотека, работи в института за рационализации след 
1944. Членува в ЖМХд, Българо-американското дружество за сближение, дружеството 
на възпитаничките на Адк, дружеството на българките с висше образование. За нея 
вж. многобройните публикации от М. Младенова, напр. „искам да работя за България“: 
Маргарита димчевска в контекста на българското библиотекознание. В: Тр. ВТУ, Стоп. 
фак., 2, 2010, 203-204.
58 нБкМ–БиА, ф. 781, оп. 1, а.е. 2, л. 2–3; илчев, и., П. Митев. Цит. съч., с. 430.
59 The Minnesota Daily, 22.10.1921; 26.01.1922; 16.05.1922; 22.10.1922.
60 National Convention of the Young Women's Christian Associations of the United States of 
America, 1932, vol. 7–9, p. 136.
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ната сфера, децата и жените – санитарната помощ, социалните грижи и 
предучилищното образование. Образованите домакини сред тях намират 
обществена изява във формални сдружения: евангелски мисионерски, 
благотворителни, феминистки или въздържателски организации. отдел-
ни високообразовани жени се реализират като лидерки на международни 
социални мрежи, които развиват и ръководят съвместни проекти в полза 
на местната общност. 

Професионалните социални мрежи на възпитаничките се отлича-
ват със сложни връзки, хомогенност и устойчивост във времето. Те имат 
транснационален и трансграничен характер. основни механизми за създа-
ването им са кръвнородствените и образователните връзки. Социалният 
обмен, осъществен в рамките на мрежите, е силно продуктивен и полезен 
за самите жени и за техните съвременници. 

Може да се твърди, че като цяло възпитаничките на американските 
училища действат в рамките на българското общество от края на ХІХ – 
средата на ХХ в. като агенти на социалната модернизация. Част от тях са 
пионерки в здравните грижи и услуги, в средното медицинско и предучи-
лищното образование. Всички те разпространяват християнския морал в 
публичната и частната си дейност, използват знанията и уменията си за 
благото на собствените си семейни домакинства.
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Славейковата Библия  
сред християните в съвременна 
България

Светла Шапкалова

В българските земи християнството се разпространява от самото си 
възникване. В книгата „деяния на Светите Апостоли“ в 16–17 глава се каз-
ва, че апостол Павел проповядва в град Филипи, Верия и в Солун. неговите 
ученици по-късно създават епископски катедри в Тракия, строят храмо-
ве, има ревностен християнски живот. Във всички исторически периоди 
християнската религия в България заема важно място в обществения, 
културния и политическия живот. независимо от множеството труднос-
ти пред вярващите, те са твърдо убедени в обещанието дадено от Бог за 
църквата „Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата 
Си, и портите адови няма да ѝ надделеят“ /Мат. 16.18/ [1, с. 1214].

Религиозните общности в България

В конституцията на България за традиционно вероизповедание се 
определя източното православие [по 6]. Християнството (от гр. Χριστιανός) 
е най-разпространената световна религия, основана на монотеистичното 
учение за Бога и е изцяло свързана с живота и спасителната мисия на  
иисус Христос, който казва „Аз съм пътят и истината и животът; ни-
кой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ /Иоан 14.6/ [1, с. 1317]. Цялата 
информация за възникването на християнството е представена в но-
возаветни книги. Библията се възприема като божествено откровение 
и боговдъхновено Слово Божие. Християнската църква е създадена на 
Петдесятница от Светия дух. Трите основни християнски деноминации са: 
православие, католицизъм и протестантство. Помежду тях съществуват 
догматически и исторически прилики и разлики, но съществува между-
деноминационен диалог и християнско общение [по 7]. 
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България е толерантна страна и през всички исторически периоди 
мирно и съвместно съжителстват множество религиозни общности. на 
последното преброяване на българското население през 2011 г. на въпроса 
за вероизповеданието има най-много неотговорили лица – 21.8%. конфе-
сионалният състав на хората, взели отношения по въпроса, определящ 
религията им, в проценти са посочени в Таблица № 1. изследването на 
религиозната обстановка в България дава сведения за иноверните и ино-
славни изповедания на територията на страната. В табличен и графичен 
вид имат следното процентно измерение [по 8]:

Таблица № 1. Конфесионален състав на България

Религия Проценти

Православие 76.0%
Римокатолицизъм 0.8 %,
Протестантство 1.1%
ислям 8%
други 0.2%
Хора без религия 11.8%

Графика № 1. Конфесионален състав на България
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Много българи се определят като православни християни, но изслед-
ванията показват, че повечето от тях са само по традиция и никога не са 
били практикуващи вярващи. Реално българските граждани, които имат 
догматично разбиране за Бог са много малко. Повечето хора възприемат 
Господ като „някаква духовна сила“, а и доста се афишират като атеисти 
и въобще не признават съществуването на върховна сила. 

Таблица 2. Християнски деноминации в България

Християнски 
общности

Брой души Проценти

Православни 4 374 135 76.0%
католици 48 945 0.8 %,
Протестанти 64 476 1.1%

Графика № 2. Християнски деноминации в България
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В таблица № 2 и графика № 2 са представени численият християнски 
състав на българското общество Разбирането за вяра означава и при-
численост към конкретна църква, защото за спасението е необходимо и 
християнска общност. Реално причестяващите се православни християни 
са много малко, което показва и слабата приобщеност към православната 
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деноминация. определилите се като католици и протестанти участват 
много по-активно в живота на тяхната църква и осъзнават принадлежнос-
тта си, демонстрират освен вяра и религиозна грамотност. Причините на 
ниската вцърковеност в България, могат да се обяснят с конкретни черти 
в народопсихологията, с дългите години на атеизъм, както и в липсата 
на методично поднесени знания за християнството в образователната 
система.

Преводи на Библията на български език

Библията е важно религиозно културно наследство за цялото чо-
вечество. Тя е най-разпространената книга по света и е преведена на 
около 2000 езика и диалекта [4, с. 9]. Българските преводи на Свещеното 
писание са обект на редица научни изследвания. Фокусът в настоящия 
доклад е поставен върху съвременното познаване, четене и възприемане 
на Библейския текст.

Първият превод на части от Библията се свързва със Светите братя 
кирил и Методий на създадената от тях Глаголица, която е азбучната 
система, използвана при превеждането на Библията за славянските 
племена. най-напред на новата азбука се появява Евангелието от Йоан, 
после другите три, следват деянията на Светите Апостоли и Псалмите. 
След смъртта на кирил през 869 г., Методий продължава да превежда и 
Стария Завет и я завършва през 885 г. По време на царуването на Симеон 
(893–927 г.) презвитер Григорий се заема с нов превод на Библията или 
по-скоро възстановяване на стария. Славянският превод е пренесен в 
Русия и използван от православна църква за остромировото евангелие от 
1056 г. През XIV в., патриарх Евтимий прави нова ревизия на славянската 
Библия [по 9].

Първият опит за превод на Евангелието на говорим български език 
е направен от двама български свещеници в одрин. Те са посочени от 
местния гръцки митрополит пред представители на Британското чуж-
дестранно библейско дружество (БЧБд), което е основано през 1804 г., и 
целта му е да разпространява Свещеното Писание по целия свят. избра-
ните свещеници са от Сливен, но вариантът им е много несполучлив и 
БЧБд се отказва от техните услуги. Следва предложение за превод от ар-
химандрит Теодосий, игумен на Бистришкия манастир, близо до Букурещ. 
новият Завет е отпечатан в Лондон в тираж 5000 екземпляра и е изпратен 
в Петербург, но там е унищожен, защото няма официално разрешение за 
неговото разпространение. Библейското дружество се обръща към Тър-
новския митрополит иларион да преведе Евангелието, но той възлага 
работата на неофит Рилски. оказва се, че Петър Сапунджиев от Трявна и 
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отец Серафим от Стара Загора вече работят по нов Завет, но през 1828 г. 
в Букурещ отпечатват само четирите Евангелия, защото нямат пари за 
деянията и Посланията на апостолите [2, с. 65].  

БЧБд възлага на д-р илайъс Ригс да преведе цялата Библия. Той се 
запознава с константин Фотинов, а по късно е поканен като сътрудник 
Христодул костович Сичан – николов. През 1863 г. към тях се присъеди-
нява и Алберт Лонг. В екипа се включва Петко Рачев Славейков в 1664 г. 
Всички те заедно коригират неофитовия превод и добавят и Стария За-
вет. През 1877 г. след дванадесетгодишен труд е отпечатан пълният текст 
на Библията в тираж 36 000 бройки, в два формата – голям (с едър шрифт) 
и малък. и двата варианта са написани на стария правопис. Петко Славей-
ков постоянно е обвиняван в протестантски увлечения, защото участва в 
превода на Библията, както и в издаването на в. „Зорница“. отговорът на 
писателя се съдържа във в. „Гайда“ от 15 юли 1866 г., където ясно заявява, 
че сътрудничеството му по превода на Свeщеното писание и работата му 
във вестника с нищо не накърнява православните му разбирания. дреб-
ните различия между отделните християнски вероизповедания не са от 
значение за родолюбивия българин, защото иска Христовото слово да 
може да се чете на роден език [5, с. 47]. 

През 1879 г. общото число на отпечатани и разпространени български 
Библии от така наречената „Библейска (издателска) къща“ в Цариград е 
6572 тома. Ревизираното издание на Библията е публикувано през 1891 г. 
в малък формат. За трети път се появява Библията в 1906 г.; и търпи още 
корекции в правописа. освен двете посочени, през 1866 г. Американското 
библейско дружество отпечатва и Славянобългарски нов Завет в Синодал-
ната типография в Москва. Вариантът на това издание е с по-голям формат, 
на лявата страна текстът е на черковнославянски и е предназначен за че-
тене в църквата, а на дясната страна текстът е на новобългарски [2, с. 66]. 

Последната ревизия на Цариградската Библия е през 1912 г. от Аме-
риканското библейско общество в ню Йорк. Луксозно фототипно издание 
на същата ревизия е издадено едва през 1918 г. Често се говори за новия 
Завет от 1913 г. с неизвестни автори. Правата върху Цариградското изда-
ние на Българската Библия изтичат в края на XX век, заради възрастта на 
превода и смъртта на всички участвали, ревизиите не могат да се подновят. 

Библията е преиздавана на няколко пъти след освобождението – през 
1912 г., специалното издание от 1918 г., и ревизиран нов Завет (1921) 
излиза в София с тираж 20 000 екземпляра. В Цариград през 1922 г. се 
появява топографско издание, а в София – второ издание на Библията в 
10 000 екземпляра. Същата година в Придворната печатница в София е 
издадена от Британското и чуждестранно библейско дружество отново 
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цялата Библия, а през 1924 г. – ново ревизирано издание на Светия синод 
на БПЦ [4, с. 32].  

През 1923 г. преводът, останал известен като „протестантски“ или 
„Славейковият“, е ревизиран от петчленна комисия по инициатива на  
протестантския мисионер Робърт Томпсън и оттогава се издава в този 
вариант, но има отделни протестантски общности, които предпочитат 
първичния превод, който реално много изостава спрямо развитието на 
съвременния български език.

По време на комунистическия режим в България. „Славейков превод“ 
е многократно издаван на Запад от обединените библейски дружества 
(оБд) и се разпространява нелегално от дейци на задгранични и местни 
църкви. За тази „непозволена“ дейност много хора са наказвани със затво-
ри в България. но благодарение на ревностни християни. Словото Божие е 
достигало до стотици хиляди българи в годините на държавния атеизъм.

Текстът на този превод се използва и от православните християни 
в България, които макар да са огромното мнозинство от народа, също са 
лишени от „книгата на книгите“. За тях недостатъкът на превода е, че в 
Стария Завет не са включени единадесетте неканонични книги. Проблем 
също на протестантския превод е, че не е съобразен с правописната ре-
форма от 1945 г., а обединените библейски дружества продължават да 
печатат превода фототипно.

През 1993 г. от издателство „Верен“ се появи цялата Библия, която е 
съобразена с текстово критичните издания на нестле-Аланд и съответно с 
интерлинеарните преводи на немски от Ernst Dietzfelbinger и на английски 
от Jay P. Green. В края на 1998 г. излезе от печат нова ревизия на превода 
на новия Завет заедно с Псалтира и Притчи Соломонови в джобен формат 
под грижите на обединените евангелски църкви в България [3, с. 6]. 

По инициатива на обединените библейски дружества през 1993 г. в 
София се създаде комисия за работа по нов превод на Библията от ори-
гиналните текстове – от еврейски език на Стария Завет и от гръцки език 
на новия Завет. Проектът е осъществен от екип специалисти – библеисти 
от Богословския факултет на Софийския университет „Св. климент ох-
ридски“, езиковеди от Българската академия на науките и други изявени 
учени. След 20 г. усилен труд, в края на 2013 г., преводът е отпечатан, а в 
началото на 2014 г. и официално представен пред обществеността. новият 
превод от оригиналните езици предава библейските послания по начин, 
съобразен с особеностите и развитието на литературния български език. 
Тематичното разделение по параграфи и богатият набор от пояснителни 
бележки под черта са част от предимствата на този библейски превод.
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Провеждане на анкетното проучване

За да се направи информационно ясна картина относно съвременното 
възприемане на Славейковия превод на Библията, е проведено кратко 
емпирично изследване с анкетни карти със следния текст. Виж приложе-
нието. В проучването участваха християни от различни църкви в София: 
Православната църква „Рождество Богородично“; католическата църква 
„Св. Йосиф“; Първа евангелска съборна Църква; Църква на Адвентистите 
от Седмия ден; Християнски център „Победа“. Анкетата е попълнена и 
от случайни граждани, които се определят като православни християни. 
изследването има пилотен характер и предстои резултатите да се допъл-
ват и обработват. към настоящия момент са разгледани, анализирани и 
обобщени 795 анкети. В графичен вид се представят отговорите на ре-
зултатите и въз основа на тях са направени изводи. 

обобщените резултати от демографския блок показват, че анкетата 
попълват 741 човека, от които мъжете са 321, а жените са 420. Разликата 
в количествената характеристика показва, че жените са повече от мъжете, 
защото са с по-емоционална обвързаност към вярата и са по-склонни да 
се включват в анкетни проучвания.

Диаграма № 1
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Възрастта и заниманието се изисква да се посочат, тъй като те са по-
казател за това какви хора са се включили в изследването. Групирани са 
по възраст: до 30 г. – 127 човека; до 40 г. – 235 човека; до 50 – 273 човека; 
до 60 г. – 71 човека, до 70 г. – 35 човека. 

Диаграма № 2
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като занимание анкетираните посочват: учащи – 123 и работещи – 
529, пенсионери – 89. Групата на работещите е най-голяма, понеже те 
са и най-масовите участници в анкетното проучване. Посочените дати в 
анкетните карти показват времевия период в който е проведено изслед-
ването от 2015 до 2017 г.

Анкетната карта съдържа седем въпроса и всички са целенасочени 
към научните параметри на изследването. Те имат за цел да се докаже 
работната хипотеза в която се твърди, че има зависимост между четене-
то, познаването и възприемането на Библията с принадлежността към 
конкретна християнска църква.

Първият въпрос е свързан със самоопределянето на участника към 
посочените деноминации. отговорите са разпределени както следва: 
Православни са 374 човека; католици са 136 човека, Протестанти са 231 
човека. от Първа евангелска съборна Църква са 107, от Църква на Адвенти-
стите от Седмия ден са 94 и от Християнски център „Победа“ са 30 човека.
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Диаграма № 3
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Графиката показва, че най-много са православните християни в 
анкетата, което е обяснимо с най-многочисления състав като общност 
в България, макар и без да са реално практикуващи, а само по традиция 
определили се като такива. от протестантските църкви с голяма актив-
ност в анкетата са християните от Първа евангелска църква, следвани от 
адвентните християни и накрая остават от християнски център „Победа“. 
Принципно отговорите са свързани с числения състав и на конфесиите. 
Прави много добро впечатление ентусиазмът, с който се включват в анке-
тата всички протестантски християни. Те с лекота приемат да попълнят 
анкетната карта и с желание споделят мнението си по въпроси, касаещи 
Библейския текст.

Вторият въпрос дава информация за притежанието на личен екзем-
пляр на Библия, което е важно за ползването и познаването ѝ.
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Диаграма № 4
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диаграмата визуално представя притежанието на личен екземпляр 
на Библия в дома си от различните общности. Всички протестантски 
вярващи имат собствена Библия, което показва до известна степен и 
това, че са активно практикуващи вярата си и постоянно имат духовната 
потребност да я четат и изследват Писанията. Православните християни 
също притежават Словото, но не са малко хората, които посочват, че нямат 
„книгата на книгите“ , а има и хора, които отговарят, че не знаят, което е 
свидетелство на пълна незаинтересованост към Божието слово.

В третия въпрос се пита колко често се чете Библията, което е свър-
зано с необходимостта да се приема библейският текст като начин за 
общуване с Бога. отговорите са и свидетелство за това какво е нивото на 
религиозност на анкетираните.



87Славейковата Библия сред християните в съвременна България

Диаграма № 5
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от диаграмата се вижда, че отново четящите всеки ден библейския 
текст са хора от протестантските общности. Ситуацията при православ-
ните християни би могла да се определи като трагична, защото масовия 
отговор тук е отрицателен. В православието миряните масово не познават 
и не четат Библията, освен по време на богослужение. Твърдението на 
иван Вазов „Учудвам се, че тази Книга много малко се чете и знае у нас – 
не само от миряните, но и от духовниците.“ е актуално и днес, защото в 
България Библията продължава да е загадъчна, непозната и недостъпна 
книга. Тя се притежава, но не се познава като Слово Божие и не се чете. 
Постоянно ѝ се предават мистични свойства, много хора смятат, че щом я 
имат, тя ще пази тях и дома им. към Библията се подхожда често суеверно, 
понякога интелектуално и много рядко духовно.

Четвъртият въпрос в анкетата касае преводите на Библейския 
текст. Той има за цел да проследи кой превод е най-разностранен, най-
ползван, най-познат, най-популярен сред участниците в проучването.
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Диаграма № 6
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отговорите показани в диаграмата свидетелстват, че сред Право-
славните християни е известен Синодалният превод. най-много в коли-
чествено отношение като текст се посочва Синодалната Библия, защото е 
най-масово разпространена през последните години от проекта на проф. 
дечко Свиленов. В него е предвидено цялата културна общественост в 
България да получи луксозно издание на синодалната Библия като пода-
рък. Съвременният таксидиот проф. Свиленов озаглавява своя дарителски 
проект „Библии за българските политици, академичните среди, учители, 
лекари и общественици“. основната цел на посочения проект е да се пода-
рят максимален брой Библии, луксозно издание, съгласувано със Светия 
Синод на БПЦ и финансирано от германска благотворителна организация. 
В отговорите на въпросите става ясно, че католическите християни също 
ползват Синодалния превод, като най-близък до техните разбирания. За 
протестантите обаче, най-точният превод е Славейковата Библия, която е 
добре позната, постоянно четена и изследвана. основната разлика между 
двата превода е в броя на книгите в Стария Завет. В синодалния броят 
им е 50 защото са включени и 11 неканонични книги, а в Славейковия 
превод те липсват и са съответно 39. Така Славейковата библия е с общо 
66 книги, а Синодалната е със 77. 
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Петият въпрос е насочен конкретно към преводите на Словото Божие 
на български език. Възможните три отговора насочват към изследовател-
ската хипотеза, в която се твърди, че има връзка между християнската 
деноминация, въцърковеността и познаването и четенето на библейския 
текст.

Диаграма № 7
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защото него използваме в Църквата и е най-достъпен за мен

Анализът на резултатите дава сведения за това, че православните 
християни притежават Библия по наследство и я предпочитат, защото 
съдържа точния брой книги. католиците отговарят на първо място, че 
използват превода, който се използва в църквата и това е ясно свиде-
телство за лоялност към общността. Протестантските вярващи са много 
последователни и преданни към църквата си и четат превода, който е одо-
брен и се използва в нея. Трогателно е послушанието и принадлежността 
към общността в която са. обикновенно са религиозно грамотни, знаят 
исторически факти и могат мотивирано да се аргументират относно кате-
горичните си отговори по въпроса за точния превод на библейския текст. 

Следващият въпрос в анкетата отново се свързва с Библията, но тук се 
говори за  езика на Словото Божие. Целта е да се изследва до каква степен 
езикът има значение при четенето на текста.
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Диаграма № 8
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отговорите на всички анкетирани са единодушни и масово казват, че 
желаят да четат Библията на майчиния си език. Вторият вариант – на друг 
език, посочват също много малко хора, което е свидетелство за това, че 
повечето българи са с  ниско ниво на владеене на чужди езици. не е чудно, 
че в оригинал много малко хора могат да четат, защото текстовете от ив-
рит и кини са достъпни само до библеисти и филолози, и то с научна цел. 

 Последният въпрос в анкетата е зададен, за да се получи точна 
информация относно конкретни библейски текстове, които се четат по-
стоянно вярващите.
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Диаграма № 9

 

0

50

100

150

200

250

Правослвна Католическа Първа  евангелска
съборна  Църква

Църква  на  Адвентистите
от Седмия Ден

Християнски център
“Победа”

Християнска църква

бр
ой

 х
ор

а

без отговор

по отваряне на Библията

Нов завет

Масово анкетираните православни не отговарят на този въпрос и не 
могат да напишат конкретни текстове, защото те не четат Библията и сла-
бо я познават. Често цитират по памет или перефразират Словото Божие. 
Случва им се да чуват библейски стихове, но дори и когато са неточни и не-
правилни, те не могат да реагират, защото нямат нужната компетентност, 
за да преценят. интересен е отговорът „по отваряне на Библията“, като тук 
се разбира да се вземе Библията и да се разгърне произволно и да се чете. 
В тази практика има суеверни елементи, защото четящите смятат, че Бог 
им говори по този начин, а те трябва да го следват тълкувайки написаното. 
Много хора, определящи се като „православни“, които практикуват това, 
се опитват да разгадаят какво конкретно на тях се опитва да каже Бог. За 
жалост това са езически елементи, които присъстват в православието и 
те се подхранват от невежество, защото там където няма истинска вяра 
много често присъства суеверието. В Българската православна църква се 
наблюдават множество подобни моменти, които трудно се обясняват и 
нямат нищо общо със същността на християнската вяра. католическите 
християни отговарят, че четат стихове от новия Завет, но относително 
малко са хората, които посочват конкретни библейски стихове. добър при-
мер за подражание демонстрират вярващите от протестантските църкви. 
Те четат и изследват всеки ден Библията. Посочват в анкетата си своите 
любими книги, глави и стихове. освен че добре познават библейския 
текст, те знаят цели пасажи наизуст и се опитват да водят добродетелен 
и праведен християнски живот.
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Заключение

В България съжителстват множество различни религиозни общности, 
но конституцията определя за традиционно вероизповедание източното 
православие. Факт е, че то е само по традиция, защото масово хората не 
практикуват вярата си. Емпиричното изследване показва съвременната 
ситуация относно четенето, познаването и възприемането на Библията. 
Православните християни са с най-ниска грамотност по отношение на 
библейския текст и демонстрират невежество по основни догматични 
въпроси. 

Славейковият превод се използва предимно от протестантските дено-
минации и всеки един вярващ християнин има потребност да го притежа-
ва, познава, изследва и да живее по него. Сред православните християни 
не се забелязва такава ревностна нужда от Слово божие, обикновено се 
ползва Синодалния превод, защото се притежава по наследство. В години-
те на комунистическия режим е слабо разпространен сред православните 
християни по всеизвестни причини, а човекът е устроен много по лесно 
да намира извинение на своите дела, отколкото да търси възможности 
да удовлетвори духовните си потребности.

Прави впечатление, че всички протестантски и католически христия-
ни четат и познават Библията, повече от православните, защото те са само 
по традиция, но не и по вяра. незадоволителните резултати от анкетното 
проучване могат да се обяснят и с ниската религиозна грамотност и сла-
бата духовна просвета през годините.  

Евангелските протестантски християни са с точна и ясна представа 
защо ползват Славейковия превод и обикновено цялата им идеология и 
доктрина на вярата може да се обясни от всеки един член на деномина-
цията. Радват се, че познават библейския текст, и заявявайки открито 
християнските си позиции могат да ги потвърдят с конкретни библейски 
цитати. Всички християни в България посочват, че искат да четат Библията 
на майчиния си език, което свидетелства за национално самосъзнание, 
но и за ниска чуждоезикова култура. 

Полезно, добро и душеспасително е всеки човек да изследва и да при-
ема с вяра историческите факти в Библията, защото евангелският призив 
е: „Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот 
вечен: И те са, които свидетелствуват за Мене“ (Йоан 5:39) [1, с. 1302].
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ПРиЛоЖЕниЕ

АНКЕТНА КАРТА „СЛАВЕЙКОВАТА БИБЛИЯ“ 

Пол: ……....…....; Възраст: …..............….; Занимание: …………………; дата: ….………

Моля, попълнете вярното за Вас твърдение!

1. към коя християнска църква принадлежите?
 а) православна; б) католическа;   в) протестантска 
         (коя: …………….)

2. имате ли екземпляр от Библията във Вашия дом?
 а) да; б) не; в) не зная.

3. колко често четете Библията?
 а) всеки ден; б) всяка седмица; в) не я чета. 

4. кой превод на Библията използвате?
 а) Синодалния; б) Славейковия; в) друг  
       (моля, посочете:…) 

5. Защо точно този превод четете?
 а) притежавам го по наследство; 
 б) защото съдържа точния брой книги; 
 в) защото него използваме в Църквата и е най-достъпен за мен.

6. на какъв език най-често четете Словото Божие?
 а) на майчин език; б) текстове в оригинал; в) на друг език.

7. Посочете от Библията любимите за Вас: 
 книги ...................;  глави ...................;  стихове ...................
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Търговията с „жива плът“  
и сифилисът в България 
1879–1944 г. 

Димитър Гюдуров 

Трафикът на хора с цел проституция и сексуална експлоатация е един 
от ключовите социални проблеми на съвременните държави и общества. 
Властимащите и обществото разглеждат въпроса за международния 
трафик на жени и деца, като един от най-сериозните в законодателен, 
социален, етичен и медицински план. Превенцията срещу проституцията 
и сексуалната експлоатация има своята дълга предистория, която започ-
ва през втората половина на ХІХ в. и изцяло е обвързана с политиките 
на европейските държави. изследването е част от по-мащабен проект 
за „извън закона в България 1879–1944 г.“, който включва проучване на 
проблемите, пред които се изправя модерната българска държава и об-
щество в противодействието срещу трафика на наркотици, жени и деца с 
цел склоняване към проституция, хазарт, корупция, контрабанда, измами, 
изнудване, фалшификации, незаконни афери и гешефти. 

Въпросът за платената любов в България е разглеждан от българ-
ската научна общност в значителен брой статии и монографии. В проуч-
ванията посветени на темата се наблюдават различни интерпретации на 
проблематиката в историческото развитие на законодателните подходи 
към проституцията в страната между 1879 и 1944 г. – от „проституцията 
остава явление, което не успява да пусне дълбоки корени в начина на 
живот на българското общество“, „българската държава няма особени 
проблеми с проституцията, защото тя е преди всичко градско явление, а 
до късно страната е с преобладаващо селско население с изключително 
здрав морал“, „от една страна, слабият интерес на обществеността към 
проблема и малкото материали в периодичния печат и архивните доку-
менти“, „проблемът за проституцията като държавно отношение към нея 
остава в периферията на социалния и политически интерес“ и до „широко 
разпространеното мнение, че проституцията и изобщо половите отноше-
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ния са теми, за които не се говори и пише, те са теми табу“.1 В повечето 
публикации се разглежда еволюцията от регламентизъм към аболицио-
низъм и приетите закони в България, но без да се отчитат международни 
актове и явлението на тайната проституция, които влияят на процеса. 

двата широко използвани термина за политиката на държавата 
през периода са регламентаризъм и аболиционизъм. Регламентаризмът 
е изрично разрешителен режим основаващ се на схващането, че прос-
титуцията така или иначе съществува и трябва да бъде поставена под 
административен и медицински контрол, който да ограничи нравствени-
те и здравни последици за обществото и държавата. Аболиционизмът е 

1 Берон, Б. Проституцията и венерическите болести. Мерки за ограничението на вене-
рическите болести. София, 1896.; Берон, Б. Полов живот на човека. София, 1907; Берон, 
Б. Проституцията в България. Медицинска беседа, 1910, № 3; Витанов, Т. няколко думи 
за проституцията у нас. Медицинска беседа, 1896, № 2; Витанов, Т. По въпроса за прости-
туцията и публичните домове. Медицинска беседа, 1910, № 11; Гаврилова, Р., Еленков, и. 
Към историята на гражданския сектор в България. София, 1998; Гарванова, М. Пробле-
мът за проституцията в България след освобождението до световните войни – между 
регламентаризма и аболиционизма. Погледи, година III, броj 5–6, Лесковац, 2015; Гидиков, 
С. Половата свитост на българина като основа на неговия характер (1934). Защо сме 
такива; долапчиев, н. Престъпление, деяние и причинна връзка. София, 1929; долапчиев, 
н. Наказателно право. Т. 2. София, 1947; д-р Р. нравствено-надзорната полиция в борба 
с проституцията. Полицай, 1940, № 3–4; Златарева, В. Борба с проституцията. Полицай, 
1932, № 8–9; Златарева, В. Проект за борба с проституцията. Фар на въздържанието, 
1934, № 3; Златарева, В. Психология и социология на българската проститутка. Фило-
софски преглед, 1935, № 1; Златарева, В. Проституцията и борбата против нея. София, 
1936; Златарева, В. Правният ред и половите отношения. Адвокатски преглед, 1942, № 3; 
Златков, н. Сифилисът и проституцията в България в края на XIX век (доклад на д-р Б. 
Берон до Гражданската санитарна дирекция от 1900 г.). Дерматология и венерология, 
1992, № 1; канушев, М. индивидуализираното наказание. Социологически проблеми, 
1997, № 1–2; кутинчев, С. Проституцията – социално зло. Библиотека, 1905–1906, № 8; 
Маковер, А. Задачата на лекарите в борбата със сифилиса и проституцията. Медицинска 
беседа, 1898, № 10–11; орлов, П. Лоша болест или сифилис. Медицинска беседа, 1910, 
№ 7; П. д. Въдворяване на местожителство. Полицай, 1936, № 7–8; Петкова, Р. Борба със 
социалните злини. Проституция и морал. Полицай, 1943, № 4; Петров, Е. Борба с венери-
ческите болести днес. Трезва борба, 1936, № 1; Поппетров, н. Поглед към историята на 
българската проституция. Стара София е била шокирана от търговията с девици с цел 
разврат. Общество и право, 1992, № 9; Пъчева, М. Аболиционизъм или регламентация на 
проституцията. Вестник на жената, 1934, № 606; Срамни болести (без автор). Медицин-
ска беседа, 1910, № 6; Стамболски, Х. Т. Една отровна целувка на Софийската гара. София, 
1901; Стаменов, и. Проституцията и борбата с нея. Трезва младеж, 1935, № 3; Томов, Т. 
Проституцията – социално зло. Трезва младеж, 1934, бр.7–8; Христов, и. Място на пра-
вото в модернизационните процеси в България. Социологически проблеми, 1995, № 2; 
шейтанов, н. Увод в българската сексология. Философски преглед, 1935, № 5; шокарова, Б. 
общественото отношение към проституцията в България от освобождението до войните. 
Социологически проблеми,1994, № 3; шокарова, Б. Публичните домове в България след 
освобождението до войните. Българска етнология,1994, № 2; Столичен бюлетин, 1898, 
бр. 2; Столичен бюлетин, 1901, бр. 127; Столичен бюлетин, 1902, бр. 167.
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обществена или политическа реакция за отмяна на определени правила, 
норми и закони, свързани с робството, употребата на упойващи вещества, 
трафика на „бели робини“, проституцията, правата на жените, подобряване 
условията на живот и здравния статус на населението. до края на Първата 
световна война терминът е плод на общия принцип на цивилизованите 
европейски нации, изразен в налагането на християнските и политически 
ценности в контролираното от Великите сили пространство. В годините 
между двата световни конфликта този евроцентризъм със значителната 
подкрепа на Съединените американски щати (САЩ) се превръща в общова-
лиден за света през обществото на народите (он). В България действието 
на аболиционизма в законодателството за проституцията се определя от 
авторите, разглеждащи проблема, като „мълчаливо разрешителен режим 
за платената любов“.

настоящата студия без да претендира за всеобхватност и изчерпа-
телност, прави опит да предостави отговор на един значителен здравен 
проблем с разпространението на сифилиса, който е обвързан с прости-
туцията, корупцията, трафика на жени, порнографията, икономическото 
и културно развитие на българското общество. Хронологията на събити-
ята обхваща два от трите стадия в еволюцията на законодателството на 
международно и вътрешно ниво, в превенцията срещу това, което днес 
се нарича трафик на хора с цел сексуална експлоатация. 

Между регламентаризма и аболиционизма 1879–1919 г.  

Съвременното разглеждане на проблема за трафика на хора го оп-
ределя като едно от най-тежките престъпления, което е тясно свързано 
с организираната престъпност, контролираната проституция и нару-
шаването на човешките права.2 Превенцията срещу трафика на жени и 
деца се разделя на три етапа в своето развитие – от средата на ХІХ в. до 
годините преди Голямата война, междувоенният период, или ерата на 
обществото на народите, и времето след края на Втората световна война 
до ден днешен.

основата на това, което днес е признато от международната общност 
и отделните държави като трафик на хора, започва да се формира през 
втората половина на ХІХ в. Проблемът през века на нациите е обвързан с 
проституцията и разпространението на венерическите болести сред вой-
ските, които играят ключова роля в изпълнението на външната политика 

2  Петрунов, Г. Въведение – Проституция и сексуална експлоатация. В: Риск Монитор № 13, 
София, 2010, 7–8.
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на Великите сили.3 наред с политическата страна на въпроса епидемично-
то разпространение на заразните болести поставя държавните и църковни 
институции пред сложния казус за брака и сифилиса. Първоначалното 
решение, свързано с контрола над жените, упражняващи най-древната 
професия, за ограничаване на предаваните по полов път болести се про-
валя, въз основа на залегналия в него фундамент, че слабият пол е източ-
ник на заразата и единствено попада под законова регламентация, което 
води и до насърчаване на мъжкия порок. контролът над проститутките 
включва ограничителни мерки и задължителни унизителни прегледи, 
които не обхващат мъжката част от населението. 

основните положения за проституцията и нейната регламентация са 
приети в наполеонова Франция и впоследствие възприети от останалите 
европейски държави. началото на регламентацията включва вписването 
в регистър на проститутките и всяка жена искаща да работи като прости-
тутка се отбелязва в полицейския списък. Записването е по желание или 
по решение на полицейските власти, когато разполагат с данни, че дадено 
лице се занимава с проституция.4 Здравният контрол се осъществява със 
задължително периодично преглеждане един до два пъти седмично от 
градския или специално натоварен затова лекар. Установените след пре-
гледа с венерическа болест проститутки се изпращат на болнично лечение 
до оздравяването им. Постепенно надзорът над проститутките се затяга 
с издаването на специални правилници за ежедневието на момичетата. 
определят се улици за дейността им и са принудени да живеят в специ-
ални къщи, които придобиват названието публични домове и държавата 
започва да насърчава откриването на бардаци. 

Аболиционизмът и аболиционистите срещу регламентираната прос-
титуция се появяват успоредно с масовото разпространение на венериче-
ските болести. движението за забрана на регламентираната проституция 
първоначално се основава на три сериозни пропуска в законодателство-
то – насилственото вписване в списъците по преценка на полицията се 
изражда в несправедливи обвинения спрямо момичета или жени в прос-
титуция, нестихващото разпространение на венерически болести води до 
обезсилване на задължителните прегледи и полицейските власти често 
са корумпирани или обвиняват несправедливо невинни жени с користни 
цели, като нерядко полицаи участват в незаконната търговия с жени. 

3  Jean Allain.  White Slave Traffic in International Law. Journal of trafficking and human 
exploitation; vol. 1, nr. 1, Paris Legal Publishers 2017, 1-10 
4  Берон, Б. Проституцията в България. София., Печатница Либералний клуб, 1910, 1–3.
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Първите стъпки за превенция срещу трафика на бели робини са пред-
приети след обществената реакция в Британската империя през 1869 г., 
когато националната асоциация на дамите повдига въпроса за търговията 
с жени и деца с цел проституция, и разпространението на венерическите 
болести. През следващото десетилетие проблемът бързо излиза извън 
рамките на обединеното кралство и се превръща в международен. Тър-
говията с жени и момичета се разглежда на общоевропейско ниво през 
1877 г. на първия конгрес на Международната федерация на аболицио-
нистите в Женева. По време на конгреса е представена мрачната история 
за това, как десетки жени от различни краища на Европа са изпратени в 
Австро-Унгарската империя под претекст, че могат да се препитават като 
гувернантки в заможни семейства, но всъщност момичетата са отпратени 
да работят в бардаците на Виена, Будапеща и Прага.5 

През 1880 г. избухва скандал и във Великобритания, който разкрива, 
че момичета на възраст под двадесет и една години са снабдени с фалшиви 
документи и изпратени за Белгия. Паспортите са приети от брюкселската 
полиция, въпреки несъответствие между обявената възраст и възрастта, 
на която изглеждат че са действително, но след разследване на белгий-
ските власти каналът за сексуален трафик в Брюксел е разбит, а местният 
полицейски началник осъден за участието си в търговия с непълнолетни 
момичета. Белгийският случай открехва вратата на публичните домове 
в копенхаген, Берлин, Брюксел, Лондон, Виена, Париж, Санкт Петербург, 
Стокхолм и Хага, където детската проституция се оказва факт.6

изплуването на повърхността на множество случаи на търговия с 
непълнолетни бели робини предизвиква международен обществен про-
тест и отделните държави започват масово да разследват собствените 
си регламентирани сексуални индустрии. През 1885 г. даунинг стрийт 
прокарва закон за изменение на наказателното право, който въвежда 
като тежко престъпление закупуването на младежи под двадесет и една 
години за аморални действия в Англия или в чужбина. Вследствие на това 
първият Международен конгрес за трафика на бели робини е проведен 
в Лондон на 21 юни 1899 г., но все още липсва обединена международна 
превенция срещу незаконната дейност и всяка държава действа въз основа 
на собственото си законодателство. 

5 Holman, M. The Modern-Day Slave Trade: How the United States Should Alter the Victims of 
Trafficking and Violence Protection Act in Order to Combat International Sex Trafficking More 
Effectively. 2009, 100–121.
6  Jean Allain. White Slave Traffic in International Law. Journal of trafficking and human 
exploitation; vol. 1, nr. 1, Paris Legal Publishers 2017, 1–10
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началото на ХХ век бележи и кулминацията на обществената и дър-
жавна реакция в създаване на асоциативни движения в Европа за проти-
водействие на търговията с бели роби. Международната конференция във 
Франция през 1902 г. е първият изяло европейски проект за международно 
споразумение, чрез което държавите се съгласяват да реформират свое-
то законодателство, за да включат поредица от наказания за действия 
на трети страни за склоняване към проституция на непълнолетни дори 
когато посредникът е получил съгласието на непълнолетни лица, а и при 
възрастни, когато присъства измама или насилие.7 

Проектът се реализира две години по-късно със сключването на Меж-
дународно споразумение за спиране на трафика на белите роби. Този акт 
е първият по рода си и изцяло продукт на европейските държави, който 
се стремят да се справят с незаконния трафик на жени с цел проституция. 
Споразумението предвижда в девет члена заинтересованите страни да 
следят внимателно рисковите пунктове, през които жените и децата могат 
да бъдат прехвърляни, особено железопътни гари и пристанищата. дър-
жавите се договарят да съсредоточат вниманието си върху проблемите на 
имиграцията и какво трябва да се направи с жертвите на трафик, когато 
те бъдат открити. Предвижда се репатрирането на момичета и жени към 
родните им места и упражняването на надзор, доколкото е възможно 
върху посредниците или агенциите, ангажирани с намирането на работа 
за жени или момичета в чужбина.

освен това на правителствата е вменено задължението за центра-
лизиране на цялата информация, свързана с доставката на жени или мо-
мичета за неморални цели от чужбина и споделяне на наличните данни с 
властите на останалите договарящи се страни. Споразумението е подпи-
сано от Великобритания, Германия, Белгия, испания, дания, Франция, 
италия, Холандия, Португалия, Русия, швеция, норвегия и швейцария.8

Следващата стъпка на международно ниво е сключването на конвен-
ция за борба с трафика на бели роби, подписана в Париж през 1910 г. от 
тринадесет държави Австро-Унгария, Белгия, Бразилия, дания, Франция, 
Германия, Великобритания, италия, Холандия, Португалия, Русия, швеция 
и испания. Прави впечатление, че сред европейските държави се появява и 
една южноамериканска, но и този път противодействието срещу трафика 

7  León, F. J. Spanish legislation against trafficking in human beings: punitive excess and poor 
victims’ assistance. Crime, Law and Social Change, 2010, 54(5), 381–409. 
8  UNHCR. Refugee Protection and Human Trafficking Selected Legal Reference Materials First 
Edition –2008, 59–61; Jean Allain. White Slave Traffic in International Law. Journal of trafficking 
and human exploitation; vol. 1, nr. 1, Paris Legal Publishers 2017, 19–22. 



101Търговията с „жива плът“ и сифилисът в България 1879–1944

на жени може да бъде определено, като изцяло инициатива на страните 
от Европа. Всички държави ратифицират споразумението с изключение 
на италия.9 

новата конвенция въвежда наказателна мярка лишаване от свобода 
за поръчка на трафик на момичета, примамване или подвеждане на жени 
от всяка възраст с намерението да бъдат подлагани на проституция, когато 
се използва измама или насилие, и във всички случаи, при които се доказ-
ва, че жените са били на възраст под двадесет години, дори ако са дали 
съгласието си. конвенцията може да се счита за първото международно 
споразумение за превенция срещу насилствената проституция и определя 
трафика на момичета и жени за престъпление с криминален характер.10

Международната договореност от френската столица е придружена 
и с конференцията за потискане на нецензурните публикации, която е 
следствие от решенията, взети по време на срещата от 1902 г. Така на 4 
май 1910 г. е подписана Международна конвенция за порнографическите 
издания, която изразява общото желание на европейските държави да се 
обърнат към източниците за подбуждането към порока. 

Между двете договорености от 1902 и 1910 г. на дипломатическо ниво 
се разбира, че повечето държави имат известни резерви към текстовете 
на първата конвенция за трафик на бели робини, което на практика я 
прави неприложима на международно равнище, и правителствата се ос-
ланят повече на вътрешните си законови разпореждания и сключените 
двустранни договорености. 

През 1910 г. тази пречка е преодоляна и всички държави одобрили 
споразумението се задължават да унифицират вътрешното си законода-
телство, съгласно текста на конвенцията за борба с трафика на бели роби 
и Международната конвенция за порнографическите издания. Успехът се 
дължи на факта, че се постига общо съгласие върху един минимум, който 
криминализира използването на лица с цел проституция. В европейското 
законодателство за налагане на наказание срещу трафика на бели роби 
както във вътрешен, така и в международен план се въвеждат термини-
те „злоупотреба с власт“, „изнасилване“, „измама“, „заплаха“ и „насилие“ 
като средства за принуда и подбуда към сексуална експлоатация.11 краят 

9  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 338.
10  León, F. J. Spanish legislation against trafficking in human beings: punitive excess and poor 
victims’ assistance. Crime, Law and Social Change, 2010, 54(5), 381–409; UNHCR. Refugee 
Protection and Human Trafficking Selected Legal Reference Materials First Edition –2008, 56–59. 
11  Allain, J .  White Slave Traffic in International Law. Journal of trafficking and human exploitation; 
vol. 1, nr. 1, Paris Legal Publishers 2017, 22–40.
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на първото десетилетие на ХХ в. бележи завършека на първия от трите 
периода в еволюцията на законодателството на международно ниво, в 
превенцията срещу това, което в съвременния свят е известно като трафик 
на хора, част от противозаконна дейност на организираната престъпност. 

Бегъл поглед върху делегатите, участващи на двете конференции 
в Париж, показва отсъствието на официални представители от балкан-
ските страни, но това не означава, че те не се сблъскват с проблемите на 
проституцията, сифилиса и трафика на бели робини. 

* *   *

до освобождението проституцията в земите населени с българи 
съществува само в някои големи градове в ограничен размер. Порокът се 
разпространява в рамките на османската империя след кримската война 
и оставането на чужденките проститутки, придружаващи европейските 
военни части.12 Платената любов се възприема за градски проблем, и то ос-
новно в големите градове. Това ново обществено явление в София и други 
градове в страната идва и се настанява трайно заедно с руските войски.13 

Вглеждането в модела за разпространение на проституцията и 
венерическите заболявания се наблюдава една ключова връзка между 
армията, града и жриците на любовта, която е характерна за големите 
градски пространства на Европа и Северна Америка. Младата българска 
държава не се изключва от този общ процес и веднага след началото на 
самостоятелното ѝ съществуване проститутките се появяват масово в 
по-големите градски средища. Ускоряването на урбанистичните процеси 
в страната засилва притока на чужденки и млади момичета от селата към 
градовете, които започват да работят като певици в шантаните, слугини 
по домовете, камериерки в хотелите и келнерки в локалите. Тези жени са 
предимно от необразованите и бедни слоеве на обществото, което предо-
пределя една трайна тенденция те да се превърнат в основен източник 
за попълване на редиците в публичните домове.14 

В рапорт на руски офицер до софийския градски управител от 3 ноем-
ври 1878 г. се разкрива състоянието на българската столица в санитарно 
отношение и се споменава за разпространението на проституцията и 

12  Гарванова, М. Проблемът за проституцията в България след освобождението до све-
товните войни – между регламентаризма и аболиционизма. В: Погледи, година III, броj 
5–6, Лесковац, 2015, 33.
13  Златарева, В. Проституцията и борбата против нея. София, 1936, 6–8.
14  Поппетров, н. Поглед към историята на българската проституция. Стара София е била 
шокирана от търговията с девици с цел разврат. Общество и право, 1992, № 9, 23. 
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сифилиса. В публичните домове, които изникват в София, отсъства меди-
цински контрол и са огнища за разпространението на сифилис. Решението 
на този проблем се обвързва с назначаването на градски главен лекар, а за 
поста от руските окупационни власти е предложен д-р Асен С. шишманов, 
който е одобрен и с помощта на полицията и градската управа поставя 
началото на задължението за проститутките да посещават лекар за пре-
глед на всеки два месеца, но бързо се разбира, че прегледите трябва да се 
извършват всяка седмица.15

Регламентацията на най-древния занаят в българската държава се 
осъществява по руски модел и включва домовете на търпимостта във 
всички по-големи градове в страната с изключение на град Видин, но в 
обхвата на регламентаризма влиза единствено легалната проституция, 
а тайната излиза извън рамките на всякакъв контрол. 

Това се потвърждава от направено проучване от Министерство на 
вътрешните работи и народното здраве (МВРнЗ) през пролетта и лятото 
на 1880 г. върху проститутките и публичните домове, което разкрива, 
че градското управление на столицата трябва да пристъпи към отстра-
няването на поредица от недостатъци върху надзора над леките жени, 
разпространението на скритата проституция, лошите хигиенни условия 
в бардаците и лекуването на жените от венерически болести.16 След 
анкетата на вътрешното министерство от Софийско градско общинско 
управление (СГоУ) въвеждат здравните прегледи да се организират два 
пъти в седмицата, да се преследват тайните проститутки, да се задължат 
публичните домове да подобрят хигиенните си условия за живеене и съ-
държателите на тези заведения да снабдят жените с необходимите съдове 
за поддържане на личната им хигиена.

Въвеждането на допълнителни мерки се налага след извършването на 
регулярния преглед на 22 май от Медицинския съвет в София на публич-
ните жени в града по списъците на приставите. Регистърът на градския 
пристав от І полицейски участък включва 43 дами, упражняващи явно 
и тайно занаята, които са прегледани от градския лекар шишманов и 
окръжния лекар Гълъбов, но двамата доктори преглеждат много повече 
жени и констатират два случая на гонорея и множество случаи на сифи-
лис. Всъщност списъците на приставите са непълни и не обхващат всички 
проституиращи жени. 

доктор шишманов нееднократно пише доклади до СГоУ за широкото 
разпространение на тайната проституция и слабостите в регламентариз-

15  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 250, л. 1–7. 
16  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 631, л. 1–2. 
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ма, но всичките му рапорти остават без последствия до месец юни. Меди-
цинският съвет в състав д-р калевич, д-р шишманов и старшият лекар на 
Земската войска к. Боньоев изпращат общо донесение, което на практика 
принуждава кметската управа да действа частично. Лекарското становище 
разкрива смущаващи факти от живота на една столична проститутка. През 
1880 г. жилищата на жените се помещават в около 11 публични домове, 
повечето локализирани на капанската улица (бул. дондуков), но в случая 
жилище и дом са хиперболизирани понятия. домовете са съградени от 
дъски и имат вид на примитивни бараки, които са тъмни, смрадливи, 
влажни и обитавани от едно или две момичета. колибите при силна буря 
често се наводняват или разпадат, но всеки път се издигат наново върху 
калните софийски улици. 

нито една от жените не притежава съдове за измиване на тялото си 
и на помещението след посещението на клиент. Сградата определена за 
задължителните прегледи е под санитарния минимум, а прегледите са 
непълни и унизителни за жените. Тримата лекари настояват за промяна 
в регламентацията на проституцията, но СГоУ към момента пристъпва 
единствено в прилагане на санитарните препоръки и намаляване време-
траенето на работното време.17 наемът на помещението за прегледи струва 
на общината 13 сребърни рубли на месец и кметът одобрява търсенето и 
наемането на по-хигиенична сграда срещу по-висока сума.18

към 23 юни 1880 г. се разбира, че бардаците са пръснати из столицата 
и това затруднява полицейския надзор. от МВРнЗ предлагат на СГоУ да 
събере на едно място в града и по-специално на една улица всички пуб-
лични домове. Така може да се подобри контролът и снижи общественото 
напрежение сред живущите на капанската улица, които се оплакват, че от 
две години на улицата са нахлули проститутки и има множество съпът-
стващи проблеми. Според гражданите леките жени не се свенят да ходят 
голи през деня, а нощем от бараките се разнася музика, всякакви звуци и 
възникват немалко скандали и саморазправи.19

Съдържателите на публични домове подкрепят преместването им 
на по-благонадеждни  места, за да предлагат услугите си на порядъчни 
хора, чиновници и търговци. Тежненията им не са оправдани от градската 
управа, която изпитва известни колебания за района на съсредоточаване 
на платената любов, но няма и капка съмнение във взетото решение да 
въведе работно време за труженичките и забрана за свирачите (музикан-

17  Пак там, л. 3–5.
18  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 636, л. 1.
19  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 631, л. 6.
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тите) да веселят посетителите в бардаците. За нарушаване на правилата 
СГоУ въвежда глоби от 100 до 200 франка. Музикантите и собствениците 
на къщи с червени фенери се чувстват ощетени от законовите нововъведе-
ния и отправят оплакване до кмета на града. Свирачите се жалват, че ако 
не свирят в хотели, тунели и шантани не могат да се издържат и остават 
гладни. Собствениците на бардаци също окайват нерадостната си съдба, че 
са принудени да затварят в единадесет часа вечер и искат позволение да 
работят до два часа след полунощ. двете молби не променят позицията на 
столичната управа и тя запазва в сила въведените марки, при това назна-
чава и ревизор на публичните домове. назначеното длъжностно лице има 
за задача да следи прилагането на предписаните мерки, заплащането на 
налозите и наложените глоби, но при изпълнение на задълженията си се 
сблъсква с множество проблеми или често с користни подбуди превишава 
правомощията си. Съдържателите на домове на търпимостта основателно 
или неоснователно непрекъснато се оплакват, че ревизорът ги изнудва 
за пари, позволява си да мести момичетата от един публичен дом в друг 
и лишава от възможност всички по веригата да се изхранват.20

В случая е необходимо едно пояснение, което излиза извън тематика-
та на изследването, но е ключово за държавната политика и обществените 
взаимоотношения за времето от 1879 до 1944 г. Българският политически 
елит през целия период търси възможности за подсигуряване поминъка 
на населението и в множество индивидуални или групови прошения до 
монарха и правителството, когато присъстват искания за подпомагане 
или подсигуряване с работа за прехрана, при повечето случаи  те се удо-
влетворяват. Характерът на описаните по-горе молби ги поставя в графа 
неизпълними, поради това че късният час на работа, музиката и непре-
къснатите скандали смущават останалите граждани на София, а повечето 
от жалбите срещу ревизора имат тенденциозен характер.

Собствениците на бардаци обичайно не спазват законовите разпо-
реждания и понасят рестрикция от глоба и прекратяване на дейността 
до заплащането ѝ на СГоУ. Мария Голденберг е съдържателката, която 
периодично попада под ударите на ревизора и няколкократно заплаща 
дължимите 100 франка за вдигането на гюрултия по тъмна доба. 

шумът и поведението на проститутките е най-малкият проблем за 
обществото, защото още в началото на 1880 г. д-р шишманов предупреж-
дава за опасността от разпространение на сифилис в домовете на търпи-
мостта и сред техните клиенти. докторът не взима страна в спора между 
регламентистите и аболиционистите, но заключава, че „безнравственост 

20  Пак там, л. 20, 24, 25, 35.
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и болести със силата на властта не могат да се ограничат“ и по-добре е 
към момента да се разреши съществуването на публични домове, за да 
се упражнява що-годе някакъв контрол.

към края на януари месец 1880 г. в София законно практикуват 32 
проститутки под влиянието на 8 съдържатели на публични домове. Съ-
държателите са никола Милованович, Мария Голденберг, Павлина ива-
нович, Радка нисхалова, мадам Пети, Мито николов, г-н игнатов и Мито 
изамович. Градът наброява почти 15 хиляди души с войската и на 2 хиляди 
човека се пада по един публичен дом с 3 до 8 проститутки.21 Първоначално 
публични домове са открити срещу старото еврейско гробище и до град-
ската болница, но предвид броя на регистрираните и нерегистрирани 
леки жени на глава от населението е само въпрос на време, за да се появи 
сифилистично огнище в София.

Първите данни за жени, лекувани от венерически болести, показват, 
че лечението струва средно между 7 и 53 франка в Софийската първоклас-
на болница. катина Вилчанова, Марица димитрова, катица иванова, Юлка 
Миятович и Милева Живкович са проститутки принудително изпратени 
на лечение и впоследствие експулсирани за Белград поради сръбското 
си поданство.22 Лечението на жриците крие множество рискове от непла-
щането на дължимата сума до неспазването на лекарските препоръки. 
Управата на болницата в София вдига ръце от проститутките, които по-
стоянно пеят, пият алкохол, танцуват, разхождат се неприлично облечени, 
псуват на поразия, отправят неприлични предложения към персонала на 
лечебното заведение и близките на лежащите болни.

още в зората на регламентаризма се появяват бъдещите трудности 
за контрол над проституцията и разпространението на венерическите 
болести – слаб контрол от страна на отговорните институции и затворено 
във възприятията си патриархално общество. 

Първите проститутки в страната са чужденки – австрийки, румънки 
и сръбкини, които следват руските войски. Пълнят новооткритите локали 
и работят като бар дами, певици, танцьорки и т.н. Веселите певици и тан-
цьорки във вечерните заведения след своята официална програма, която 
е за разкриване на природните им прелести, се занимават с проституция. 
В началото всички са чужденки, но постепенно със занаята се захващат 
излъгани, изоставени и изнасилени софиянки, които в по-голямата част 
са непълнолетни. още в самото начало се появяват и посредниците в 

21  Пак там, л. 10–12.
22  Пак там, л. 13, 26, 30, 33–34.
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предлагането на плът и това са сводниците – „услужливите хотелиери“  
и „сърдечните хазяи“.23

Регламентацията на проституцията по европейски модел предо-
пределя полицията да води списък на жените, а записването става по 
желание или насила по решение на компетентните органи. Записването 
в списъците е уредено само в някои общини. кметът или приставът, а в 
София специална комисия, решава коя жена е проститутка, като това води 
често до регистрирането и заклеймяването на невинни жени за жрици на 
любовта само по подозрение, без налични доказателства.24 Момичетата, 
подлежащи на регистрация, трябва да са навършили 18 г. Възрастта е 
ниска поради непълнолетие и е ключовата слабост в законодателството. 
Според законовата регламентация в държавата една жена не разполага 
с имуществото си, преди да навърши пълнолетие, а нелицеприятното 
патриархално отношение към децата от женски пол, или „храни момиче, 
за да получиш зестра“, допълнително задълбочава проблема. Западният 
формат на регламентация и съпътстващите го проблеми се репликират 
изцяло, но с наличието на определени специфики и взаимовръзки между 
няколко фактора като неотговорното поведение на мъжа в обществото, 
слабото държавно законодателство, неграмотността и бедността. Този 
модел в страната се оказва не само характерен за периода до началото 
на Балканските войни, но влияе и върху разпространението на венери-
ческите болести.

Сифилисът в България подобно на други части от източна и Южна 
Европа съществува в придобита и ендемична форма на разпространение. 
Специфична особеност е външната му клинична проява (сифилиди), 
която се среща много по-често в страната отколкото в Западна Европа. 
Първоначално липсва статистика за разпространението на болестта и 
това се дължи на обществените нагласи. Само малка част от населението 
търси лекарска помощ и смята, че болестта трябва да остане скрита.25 
Ендемичният или „селският/скритият сифилис“ има висок процент на 
разпространение в селата, а придобитият или спорадичният е типичен 
за градска среда. Заболяването се разпространява сред различни соци-
ални и възрастови групи, а населението го назовава „франга“, „камилска 
шуга“, „жив огън“, „болест на позора“, „лоша болест“ и т.н. 26 нравственият 
модел на патриархалното общество определя, че българинът изпитва 

23  Златарева, В. Проституцията и борбата против нея. София, 1936, 6–8. 
24  Берон, Б. Проституцията в България. Печатница „Либералний“ клуб“, 1910, 7–8. 
25  ЦдА, ф. 1305, оп. 1, а.е. 567, л. 1. 
26  димитров, и. Сифилисът и церението му. Варна, 1899, 7–12.
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подозрение към всеки, който „не изглежда като тиква на плет“ и болният 
от сифилис е изолиран от общността. Заклеймяването води до скритото 
разпространение на заразата и прехвърляне на вината към проститутките 
като източник на това ново социално зло.

Това обаче не е съвсем така, още преди появата на регламентираната 
проституция  в страната се наблюдават от години ендемични огнища със 
сифилис в Чипровци, в селата по бреговете на р. дунав, село Гинци при 
прохода Петрохан, Троянския манастир, Троянския, Еленския и Врачан-
ския балкан. Увеличаването на процента болни от придобитата „франга“ 
е следствие от руско-турската и сръбско-българската война. След 1880 г. 
в България реално съществуват фиксирани ендемични и придобити си-
филистични огнища.27

В периода 1879–1895 г. само регистрираните със сифилис в България 
наброяват 10 хиляди човека. Годишно в държавата войсковите гарнизони 
имат дял от 4% в установените с болестта.28 нарастването на заболевае-
мостта се дължи на неглижирането на проблема от страна на държавата 
и обществото в условията на все още неразвита болнична помощ и обра-
зователна система. 

Българските болници след освобождението притежават окаян ин-
вентар от стари мебели и одеяла пълни с дървеници и въшки. Болните 
ходят боси от завивките по коридорите, лекарските кабинети, нужниците 
и обратно до леглата, като пренасят всевъзможни зарази. Лечебните заве-
дения са местата, предвидени по закон за изолация на диагностицираните 
с венерически болести проститутки. Сифилисът в страната се разпрос-
транява не само с ползването на платена любов, но и чрез употребата на 
общи помещения и предмети от бита, заразени с бактерията, в това число 
и при прегледите със спекулум.29

на 9 март 1885 г. от Управлението на софийския комендант до кмета 
на града пристига писмо, информиращо градските власти, че князът забе-
лязва сред редиците във войската на столичния гарнизон много болни от 
сифилис – долни и горни чинове. кметът отправя молба до полицейските 
и санитарни власти да проверят всички жени, за да се ограничи разпрос-
транението на инфекцията.30 известието до СГоУ показва, че войската 
и цивилното мъжко население на София масово прибягва до услугите 
предоставяни в бардаците и това води до увеличаване на броя от прос-

27   Любенов, и.П. Сифилис и въобще венерическите болести. София, 1881, 10–22.
28  Пак там, 13–15.
29  Болгуров, Т. Брак, сифилис и проституция. Бургас, 1933, 40–45 
30  дА – София, ф.1к, оп. 4, а.е. 643, л. 1–2
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титуиращи жени. Потвърждението на правилото – търсенето определя и 
предлагането, си проличава в отговора на кметската молба.

Медицинските и полицейски власти донасят, че прегледите се из-
вършват два пъти седмично в сряда и в събота, като средно на седмица 
идват на преглед по 60 проститутки, но явната проституция е лесна за 
следене, докато тайната практикувана от жени, вдовици и ученички труд-
но се контролира. Според данните 100 и повече жени свободно приемат 
гости в частни квартири или къщи. независимо от опитите за изготвяне 
на списък с имена на прикрито упражняващи занаята жени, всички по-
ложени усилия се провалят. Единственото действие, предприето от СГоУ 
за превенция срещу сифилиса и в отговор на комендантското писмо, е 
втърдяване на забраната за проститутки да напускат публичните домове 
и да пътуват само със свидетелство.31

Сръбско-българската война и едно недалновидно решение са съ-
битието и действието, които катализират разпространението на прос-
титуцията и сифилиса. Гражданското медицинско управление издава 
окръжно одобрено от МВРнЗ на 19 септември 1885 г. до кметовете на 
София, Търново, шумен, кюстендил, дупница, Радомир, Габрово, Елена и 
Ески джумая (Търговище), че поради военното положение в страната и 
мобилизацията, с протокол № 64 в болниците на изброените градове да 
не се приемат до второ нареждане за лечение публични жени, които да се 
лекуват от венерически болести.32 Груба управленска грешка да оставиш 
свободно движещи се проститутки да контактуват, с мъже мобилизирани 
в армията. 

Връзката между война, войска, проститутки и сифилис е неоспорима, 
и българската държава и общество се вписват в световните тенденции. 
След сръбско-българската война започва постепенното изместване на 
чужденките проститутки от българки упражняващи занаята.33 изпъде-
ни, подмамени и обезчестени слугини са първите български момичета 
работещи в бардаците, но навлизането на сръбските войски на българска 
територия оставя след тях множество изнасилени и осиротели млади 
жени, които нямат друг избор за препитание освен продажбата на телата 
им. Тежките икономически условия след всяка война са една от основните 
причини за разрастването числеността на проститутките. Подобна тен-
денция в рамките на българската държава се наблюдава и след първата, 
втората Балканска и Голямата война.

31  Пак там, л. 4–7, 16–17.
32  дА – София, ф.1к, оп. 4, а.е. 713, л. 1–2.
33  Златарева, В. Цит. съч., 155–159.
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В София след освобождението в пространството около ул. „Сердика“, 
„Веслец“ и „искър“ започва да се обособява като район на проститутки и 
сводници. По официалните статистически данни броят на жените, про-
даващи плътта си в България през 1885–1886 г., е 447 чужденки и 202 
българки или общо 649 проститутки.34

В края на ХІХ и първото десетилетие на ХХ в. около 75% от жените 
постъпват в бардаците още преди да са навършили пълнолетие, а част от 
тях са вписани от полицията в списъците за проститутки преди навърш-
ването им на 18 г. или 15% от всички жени.35 В домовете на търпимостта 
има настанени 3 момичета на 14 г., 4 на 13 г. и едно на 12 г., което навеж-
да на мисълта, че сред градското общество в България присъстват хора, 
заплащащи за сексуална злоупотреба с деца.

В публичните домове из страната рядко момичетата идват сами, а се 
завеждат от агенти на съдържателите, а това недвусмислено говори за 
развита търговия с плът на бели робини. Агентите по разврата издирват 
сред населението момичета, които с обещания, лъжи и измами да доведат 
в бардаците. Посредниците имат споразумение с подобни на тях агенти в 
Сърбия, Румъния и османската империя и не само доставят проститутки, 
но и извършват търговия с износ на жени извън пределите на България.

Съдържателите на бардаци са изключително щедри в заплащането на 
агентите по разврата, защото това не им коства разход на пари, поради това 
че момичетата не могат да напуснат публичния дом, докато не изплатят 
дълга си към собственика. към 1910 г. от 228 регистрирани проститутки 
най-малко 85 жени са продадени за сума от няколко десетки лева до ня-
колко хиляди. Заплатените пари на агента се вписват от собственика като 
неизплатен дълг и жената се превръща в робиня, докато не го заплати, 
а дългът непрекъснато нараства чрез покупката на дрехи и скъпо бельо. 
Момичетата често се препродават от бардак на бардак с цел освежаване 
на предлаганата плът, а прехвърлянето от ръце в ръце на съдържателите 
води до това, че една проститутка е принудена да работи от 4 до 17 го-
дини, за да се издължи напълно.36 Според наличната статистика до края 
на войните за национално обединение половината от проституиращите 
жени вписани в списъците на проститутките продължават да имат дъл-
гове към съдържателите на публични домове. Появяват се и прецеденти 
с отказването на жени от практикуването на проституция, когато съберат 
достатъчно пари за що-годе приличен живот или сключат брак. 

34  Пак там, 161–162, 169.
35  Берон, Б. Цит. съч., 8–9.
36  Пак там, 7–10.
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Българският политически елит и общество се оказват практически 
неподготвени да прозрат проблемите около регламентацията, мотивите 
за въвеждане на аболиционизма и трафика на жени, свързан с проститу-
цията. на платената любов се признава официално правото да съществува 
чрез поредица от ограничителни разпоредби, които обхващат единствено 
проституиращите жени или предлагащите услугата, но тези правила не 
важат за търсещите услугата.37 Развратът много бързо излиза от контрол 
и тайната проституция се разраства по частни квартири и домове.38 Това 
предопределя и все по-често след 1885 г. в градските общини да постъпват 
оплаквания от „съвестни“ граждани за нарушаване на моралните норми. 
Прошенията до кметовете разкриват част от характеристиките на все още 
зараждащото се градско общество, което използва обвинението в разврат 
за разчистване на сметки, незаконно облагодетелстване и разправа с не-
удобни съседи. Жители на улица „Боянска“ в София и на махалата „Мале 
Чешме“ роптаят срещу настаняването на няколко момичета под наем, 
които според просителите проституират и развращават челядта.39 

Жените, оплакващи се на СГоУ, се притесняват не за порядъчните си 
съпрузи, а за излизането от правия път на мамините им синчета или под-
помагат мъжете си в опитите им да закупят някой и друг апетитен имот 
на занижена цена. В тъжбите обаче никъде не се изразява възмущение 
от търговията с млади жени, която се разраства не само в столицата, но 
и в други краища на страната. 

никой не обръща внимание на Христо Ангелов, собственик на кафето 
срещу хотел „конкордия“, притежаващ таен бардак до хотела и агент по 
разврата, който продава Милка Ристич от София в кюстендил, за да покрие 
дълга ѝ от 13 гроша към него. Милка бяга при Христо от друг съдържател 
на публичен дом Младен Стоядинович, който дори се оплаква на местна-
та власт, че изпитва страхове да не избягат и бъдат продадени други от 
проститутките му.40 Градоначалниците в страната са наясно с въртящата 
се търговия с жива плът и не предприемат никакви мерки за спазването 
на чл. 61 (никой в българското княжество не може ни да купува, нито да 
продава човешки същества) от Търновската конституция. 

37  Гарванова, М. Проблемът за проституцията в България след освобождението до светов-
ните войни – между регламентаризма и аболиционизма. В: Погледи, година III, броj 5–6, 
Лесковац, 2015, 38; (1918–1925); Мирков, А. Столичната община (1918–1925). Политически 
фактори, управленски решения и кметски трагедии. София: ик „Гутенберг “, 2019. с. 70. 
38  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 639, л. 1.
39  Пак там, а.е. 646, л. 1–2, 5–7.
40  Пак там, а.е. 647, л. 1–2.
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някои проститутки успяват да се откъснат от занаята и създават 
семейства, но тогава са принудени да пишат специална декларация до 
общината. Подобен е случаят на Зорка Попова, която се омъжва за ан-
глийския поданик Антон Яков, роден в Цариград. Младоженецът пише 
„Задължително писмо“ до канцеларията на кмета, в което заявява, че Зорка 
живее при него и оттук насетне е честна.41 Писмото изглежда като още едно 
допълнително унижение за жените, но всъщност е средство за местните 
власти да се подсигурят в случаи на тайно сводничество и проституция, 
трафик на момичета за работа в странство или при нерядко срещаната 
практика жени да напускат и да се връщат при мъжете си многократно, 
след като са упражнявали древната професия в миналото.  

отношението на власт и общество към проституцията и трафика 
на жени – е нищо не виждам, нищо не чувам и нищо няма да кажа. Това 
се дължи на наложения стереотип публичните домове, проститутките 
и разпространението на срамните болести да се скрият, изключат и из-
тласкат в периферията на социалните взаимоотношения. Замитането 
на проблема под масата не го разрешава, а задълбочава, защото бардаци 
със законови постановления може да поставиш в покрайнините на града 
далеч от погледа на „порядъчните“ хора, но с властови решения заразна 
болест не се ограничава. Подобна ситуация е в интерес на управата на 
градските общини, които попълват общинския бюджет от множеството 
такси и глоби, налагани върху регламентираната и тайна проституция42. 

Въпреки предупрежденията за разпространението на венерическите 
болести, кметската власт в София игнорира и съставения списък с тайни 
проститутки от градския лекар. общинската администрация не иниции-
ра същински действия за пресичане предаването на сифилис от тайната 
проституция, но е особено старателна в налагането на глоби на келнерки, 
слугини и камериерки, предлагащи вечер любовни услуги срещу запла-
щане по масите на хотел „ориент“ или бардака на Мария Яков Голденберг 
на ул. „Гюр Чешме“.43

Постепенно разпространението на венерическите заболявания про-
меня и правилата на играта. несериозно е сифилисът да бъде определен 
като рожба на разврата, поради спецификата му на разпространение – ен-

41  Пак там, л. 9.
42  шокарова, Б. общественото отношение към проституцията в България от освобож-
дението до войните. Социологически проблеми,1994, №3, 55; шокарова, Б. Публичните 
домове в България след освобождението до войните. Българска етнология, 1994,  
№ 2, 67.
43  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 647, л. 9, 20, 22, 28–40.
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демична и придобита. Във всяко село има едно или повече лица, покосени 
от лошата болест, предавана по наследство, а градът следствие на урбани-
зацията към края на ХІХ в. се превръща в огнище за предаване и на двата 
типа, но основно се обръща повече внимание на придобития сифилис.44 
Това предопределя регламентацията на проституцията в общините да се 
разглежда все още като основна мярка за превенция срещу заболяването.

При липсата на точна статистика трудно може да се разбере за на-
маляване или увеличаване на болните, но тенденцията при спорадич-
ното разпространение недвусмислено показва, че франгата придобива 
епидемиологичен характер и явната и тайната проституция способства 
за разрастване на ендемичните огнища. Слабият държавен контрол и 
недобросъвестното отношение на лекари към проследяването и ограни-
чаването на болестта са в основата. индикативни са примерите от Варна и 
Севлиево, където лекарите взимат подкупи от съдържателите на публични 
домове, за да си затварят очите. Варненският случай е показателен и за 
двата града как заболяването може да излезе извън контрол. Във Варна 
при преглед са диагностицирани 25 проститутки със сифилис, но лекарят 
взима рушвет и оставя жените свободно да упражняват професията си, за 
да продължат с печеленето на пари.45

Печалбарството противоречи на регламентираните правила за ле-
куването на венерическите заболявания, които забраняват на болните 
проститутки да работят докато трае лечението. Сифилисът се лекува с 
приема на препарати от живак, йод или арсен. Живакът се смята за най-
сигурното средство и болният трябва да изкара през първите три години 
6–7 курса живачно лечение с продължителност 5–6 седмици. През първата 
година преминава 3 курса, през втората 2 и през третата един или два в 
зависимост от състоянието му. курсовете на лечение се прекъсват за 3 
до 4 седмици, за да може организмът да се възстанови от страничните 
ефекти на живака.46 Между 1894–1898 г. официално са лекувани 24 033 
болни от луес или по 4806 болни на година, което означава около 145 
сифилитика на 100 000 души от 3 310 713 население в България.47 Това 
е официалната статистика, която не е водена целенасочено и изключва 
лечението при знахари и ходжи.

44  димитров, и. Сифилисът и церението му. Варна, 1899, 43.
45  Розентал, М. Що е сифилис и как да се предпазим от него. добрич: Печатница добруджа, 
1897, 4–5, 19–22.
46  Бушке, А. Сифилис и брак. София: Съвременна хигиена, 1907, 20–23.
47  Гарванова, М. Цит. съч., 36.
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В народната медицина, която в България има превес над фундамен-
талната, сифилисът се лекува с два типа лечение. Вътрешно церене с 
приемането на хапчета от чист живак, необработен живак или разтвор от 
син камък, сяра и сулфид. Външно лечение чрез пушене на живак, разбит 
в яйчен жълтък, и поредица от други знахарски способи, които по-скоро 
могат да убият пациента отколкото да го излекуват. Пушенето на живак 
във Варненско е широко разпространено и води до множество смъртни 
случаи, а заразените със сифилис от неграмотност вярват повече на раз-
ни шарлатани, ходжи и знахарки, но не и на двадесет и четирите лекари 
работещи в двете градски болници.48 

Следствие на всичко изброено дотук, в началото на 1896 г. по кори-
дорите на властта започва да се обсъжда организирането на епидемични 
дружини за борба със сифилиса и ограмотяване на населението, но все още 
управленският елит на страната неглижира въпроса и реализирането на 
идеята е отложено.

на пръв поглед държавата не се обвързва пряко с въпроса за разпрос-
транението на венерическите болести и проституцията, като прехвърля 
върху общините бремето да разрешат проблема, но това не е съвсем така. 
В български условия на границата между ХІХ и ХХ в. сифилисът веднага 
след туберкулозата започва да представлява първостепенен държавен 
интерес в превенцията срещу предаваните болести.49 Това променя и 
позицията на българските правителства относно агентите по разврата, 
проституцията  и трафика на жени. 

Седемнадесетото правителство на княжество България, оглавя-
вано от константин Стоилов, полага основите на превенцията срещу 
престъпленията със сексуален характер и обръща сериозно внимание 
на корупционните практики в държавата. наказателният закон (нЗ), 
приет през 1896 г.,50 включва глава „Разврат“, която от чл. 214 до 233 ре-
гламентира наказания според тежестта на деянието – от три месеца до 
доживотен затвор, за престъпления, свързани с блудство с деца, разврат, 
насилствено склоняване или чрез измама с цел проституция, изнасилва-
не и мъжеложство (наказва се най-малко с шест месеца тъмничен затвор 
чл. 216). В глава „нарушение против нравствеността“ от чл. 483 до 491 
предвижда поредица от глоби до 500 лв. за неспазване на полицейските, 
здравните и общински наредби от съдържателите на публични домове, 
проститутките и организаторите на хазартни игри. След 1896 г. с осно-

48  димитров, и. Цит. съч., 30–37.
49  ЦдА, ф. 573, оп. 1, а.е. 121, л. 1–4.
50  ДВ, бр. 40 от 21 февруари 1896 г.
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вание може да се твърди, че българското наказателно законодателство 
е усъвършенствано по европейски модел, следва общите норми за пре-
венция срещу трафика на жени и опитите за сексуална експлоатация, но 
с някои съществени слабости. 

Поради управленските и личностни качества на константин Стоилов51 
не е чудно, че той е министър-председателят, до който може би  са изпра-
тени най-много прошения за пресичането на корупция, афери, гешефти и 
търговия с политическо влияние, но това е тема за друго изследване. на 
9 октомври 1897 г. константин Стоилов е информиран от полицейските 
органи и българската легация в Цариград, че Мойс Соломонович подлъгва 
млади жени във Варна и ги продава на развратни къщи по бреговете на 
Босфора. Турският поданик е трафикант на жени с цел проституция и пъ-
тува ежегодно до България за осъществяване на тъмните си сделки, като 
отсяда във варненския хотел „Русе“. дьонмето използва личния си чар и 
успява да излъже 3 момичета с обещание за луксозен живот. Агентът по 
разврата е рус, с мустаци и правилни черти на лицето или въобще хубавец 
според полицейския рапорт, но това не му помага да избегне ареста след 
поредния му опит за подлъгване на момичета.52 След влизането в сила 
на наказателния закон, агентите по разврата попадат под заплахата да 
изтърпят ефективни присъди от строг тъмничен затвор и са принудени 
да преструктурират дейността си от явна в тайна. 

Самото съществуване на регламентирана и тайна проституция пре-
допределя и съществуването на престъпления, обвързани с корупция, 
покровителстване на съдържателите на бардаци и експлоатацията на 
проститутките. Тези проблеми обаче все още подобно на ситуацията в 
Западна Европа се обсъждат в страната основно на ниво разпространение 
на венерическите заболявания и тяхното ограничаване сред населението. 
В началото на ХХ в. от периодичния печат и поредица от специализирани 
издания се надига глас за борба срещу сифилиса и проституцията. Болес-
тта в България започва да взима застрашителни размери и се нарежда 
на второ място след туберкулозата като причина за смъртните случаи. 
Сифилисът все по-често започва да се предава чрез дойките и кърмач-
ките от жена на деца и обратното. Болшинството от заразените жени се 
състои от слугини, бавачки и проститутки, а наследственото предаване 
на заболяването бележи ръст в цяла Европа53. 

51  Виж по-подробно Методиев, В. „Един много добър човек“. Константин Стоилов и поли-
тическата добродетел. София: нБУ, 2019.
52  ЦдА, ф.176к, оп. 21, а.е. 721, л. 1–2.
53  Бушке, А. Цит. съч., 24–27.
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Българското общество следва общата европейска тенденция, която 
се утвърждава към 1898 г. за взаимовръзката между широкото разпрос-
транение на сифилиса, алкохолизма и употребата на тютюн. Употребата 
на цигари се наблюдава сред момчета между 10 и 15 години, а употребата 
на алкохол става масова след навършването на пълнолетие и често води 
до алкохолна зависимост. Руските войски привнасят проституцията и 
от Русия навлиза в началото на ХХ в. модата в страната да се употребява 
стрихнин като противоотрова на алкохолната зависимост.54 

Градската среда, от която са част традиционните ученически по-
черпки, се превръща в ядро за набиране на проститутки и клиенти за 
публичните домове. Алкохолът се използва за отпускане на жертвите и 
подтикване към проституция, но и за падането на моралните задръжки 
при ползвателите на публичните домове.

Утоляването на плътските желания в града превръща сифилиса в 
„модерния бич на човечеството“ или „модерната чума“. В българския слу-
чай липсват точни данни за броя на болните, но несъмнено бройката в 
процентно съотношение на глава от населението не е малка и с тенденция 
за увеличаване. Лекарското съсловие излиза с поредица от инициативи 
до обществото и политиците за ограничаване на франгата. Сезира се не-
обходимостта от статистика за заболеваемост, смъртност и унаследяване 
на болестта. Повдига се въпросът за организирането на фонд, който да 
подсигури с необходимите средства здравните заведения, строежът на 
нови болници за безплатното лечение на сифилитици, откриването на 
специализиран приют за болни от сифилис деца и масово разпространя-
ване на образователна литература по темата сред населението. Поставя 
се акцент върху належащото изработване на правилник за частната и 
обществена прислуга, който да задължава назначението на слуги да става 
след издаването на медицинско свидетелство.

Медиците настояват за прилагането на строг надзор над жриците на 
любовта и всяко заразено момиче да се отстранява от публичния дом до 
пълното му оздравяване, изкореняване на тайната проституция, и поли-
цията да преустанови вписването на жени в списъка с проститутки, които 
се посещават само от един мъж, макар и женен. отправено е искане и до 
военните власти, които да информират за всеки случай на заразен със 
сифилис войник, който задължително да не се пуска в домашен отпуск, 
за да не разнася заразата, и веднага да се изпраща на лечение.55

54  илински, и. А. Три отрови: тютюн, алкохол и сифилис. Пловдив: Хр. Г. данов, 1901, 1, 
35–37, 50, 63, 69–71.
55  димитров, и. Цит. съч., 40–44.
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Предложенията са разумни, но трудно приложими през първото 
десетилетие на ХХ в., поради ограничените финансови възможности на 
държавата и патриархалните обществени настроения. добра медицинска 
помощ има само в София и Русе, където по-късно се откриват и специализи-
рани болници за сифилитици, а в другите градове лечението се провежда 
в общите здравни заведения. Прегледите са все още повърхностни поради 
липсата на микроскопско изследване, леглата в болниците са малко, а са-
мите проститутки прекарват само по няколко дена в тях и след изписване 
остават без всякакъв контрол.56 

Практически продължават да проституират, като заразяват клиен-
тите си и това не се дължи на безотговорност, а на нуждата от пари. В 
България всички проститутки са от бедни семейства и социалноиконо-
мическите причини принуждават жените да продават телата си. Според 
полицейските регистри през 1902 г. леките жени са 408 чужденки и 860 
българки или общо 1268 жени, а през следващите две години численост-
та им намалява на 294 жени57. Разликата само за една година е твърде 
голяма и може да се обясни с това, че част от момичетата се отказват да 
упражняват занаята или започват да го практикуват тайно.

Първоначалната тенденция всички проститутки да са чужденки, 
само в рамките на двадесет години се променя и постепенно българки от 
ниските, а по късно и от горните слоеве на обществото попълват реди-
ците на древната професия. Бедността е основната причина българските 
момичета да прибягнат до явна или тайна проституция и подобна е ситу-
ацията в цяла Европа, но в България се наблюдава и една нелицеприятна 
част от патриархалния модел на обществото. Много жени се превръщат в 
блудници след физическо малтретиране от страна на мъже и напускане 
на семейното огнище или са принуждавани от съпрузите им, а други са 
продавани против волята им.58 Любовните момински трепети създават и 
допълнителен проблем, част от момичетата са низвергнати от семействата 
си след обезчестяване и изоставяне от ухажорите им.59 

Показателен е случая с учителя Михаил иванов от Априловската гим-
назия, който през 1910 г. е сгоден за учителка от Търново, но се сгодява 
и с ученичка от гимназията. даскалът често до този момент прилъгва 
момичета с дребни подаръци от обеци и вечери, докато е уличен от по-

56  Берон, Б. Цит. съч., 7–9. 
57  Златарева, В. Цит. съч, 169–170.
58  ЦдА, ф. 177к, оп. 1, а.е. 636, л. 4–6.
59  Пак там, ф. 173к, оп. 1, а.е. 434, л. 1–3.
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лицията в обезчестяване и изоставяне на жертвите си.60 общността оне-
винява мъжа, а заклеймява жената, че „тя се е поддала на изкушението“ и 
това създава несъответствие между законодателство, социални нагласи 
и взаимоотношения.

обществото се опира на социално неравенство между мъжа и жената, 
което проличава в законодателството, в заплащането на труда и невъзмож-
ността на жената да се издържа самостоятелно, останала без подкрепата на 
близките си. Българската държава нормативно забранява при незаконно 
родени деца да се търси бащата за признаване и изплащане на издръжка, за 
да не му се вреди на доброто име, което обрича излъгани жени да избират 
между това детето им да гладува или да станат проститутки. 

Годишните и временни помощи, отпускани от градските общини за 
бедни, сакати, сираци, подхвърлени и отхвърлени деца са по 30 лв. на 
дете всеки месец. Подпомагането с допълнителна подкрепа от централ-
ната власт и благотворителни организации е достатъчно да гарантира 
оцеляването на децата, но не и за самотните майки.61 изоставените жени 
с извънбрачни деца са изхвърлени от обществото и повечето, за да подси-
гурят в неопределено време възможност за живот в нормален дом заедно 
с детето си, се впускат да проституират. 

Подобна социална среда е благоприятна за агентите по разврата, 
сводниците и сутеньорите, които паразитират върху битието и чувствата 
на жертвите си. Законодателството на държавата също е несъвършено и 
регламентираната проституция всъщност превръща държавата в свод-
ник. Според нЗ сводничеството е наказуемо, ако се извършва с лица под 
16 г. или с девствено момиче между 16 и 21 години. Сводничеството за 
жени, загубили девствеността си или навършили пълнолетие не се пре-
следва от закона. В българския речник съществува израз „паднала жена“, 
но не се среща „паднал мъж“62, при това вината за аморалните действия 
и заразяването с венерически болести се прехвърля изцяло върху пле-
щите на жената. Това е видимо дори в здравното законодателство, което 
задължава слабия пол да се преглежда за венерически болести, а мъжете 
се освобождават от тази отговорност, като лечението е задължително за 
проститутките, но не и за останалата част от населението.63 Слабост се 
наблюдава и в полицейския контрол, при акциите в публични домове, 
локали, шантани, хотели и частни квартири се задържат жените, а мъже-

60  Пак там, ф. 177к, оп. 1, а.е. 107, л. 10–11. 
61  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 744, л. 302–304.
62  Златарева, В. Цит. съч., 110–111. 
63  ЦдА, ф. 177к, оп. 1, а.е. 636, л. 5–6.
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те се освобождават. Включването на жена в регистъра на проститутките 
води до твърдото убеждение на вписаната, че за цял живот носи клеймото 
на лека жена и остава в списъка. Полицията е задължена да упражнява 
надзор, но често отделни полицаи се корумпират и започват да изнудват 
съдържатели на хотели, сводници и проститутки, като използват служеб-
ното си положение. 

обществените взаимоотношения и социалноикономическата среда на 
развитие в селата и градовете на България предразполагат за разраства-
нето на проституцията, увеличаване на броя на тайно проституиращите 
момичета, дейността на агентите по разврата и корупционната практика 
сред полицейските служители. В българските хотели повечето жени, 
работещи като келнерки и камериерки, съвместяват работата си с тайно 
продаване на телата си. Собствениците на хотели са наясно с двойствения 
живот на служителките си и прибират процент от печалбата. 

камериерка в хотел получава заплата от порядъка на 50–60 лв. 
месечно, храни се в хотела за 30 лв. и плаща 6 лв. за отопление в стаята 
на месец. Собственикът на хотела практически се превръща в сутеньор, 
който събира клиентите – най-често ученици от градските гимназии. 
При шантаните продажбата на алкохол се извършва на значително по-
завишени цени спрямо останалите заведения. Певиците взимат процент 
от продадения алкохол, или от бутилка бира – 10 ст., стъкленица вино –  
50 ст., малко шише коняк – 1 лв. и от голямо – 2 лв. шантонерката (певица) 
е на минимална заплата и главният ѝ доход е от проституция и изпитото 
количество алкохол.

Веселието и толерирането в обществото на слаба отговорност в 
поведението на мъжа спрямо жените води и до друга закономерност, 
че една трета от проститутките, попълващи бройката в публичните 
домове са обезчестени жени. Агентите по разврата се възползват мак-
симално от ширещата се бедност, която е придружена от градската игра 
на прелъстяване и изоставяне на момичета.64 Поради това се набива и на 
очи разликата между българското законодателство и това на Великите 
сили след договореностите в Париж. Според австрийския наказателен 
закон се наказва със затвор всяко лице, което склонява и принуждава за 
разврат. Френският декрет санкционира лица, които покровителстват 
и насилват хора под 21 г. и чрез измама подтикват жени, ако и с тяхното 
съгласие, да проституират. Английската правна система преследва всички 
индивиди склоняващи или заставящи жени за проституция. на острова 
се обсъжда и въвеждането на правило певиците да са само жени над 35 г.

64  Берон, Б. Цит. съч., 15–18.
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В България обсъжданите в публичното пространство превенции сре-
щу проституцията и разпространението на сифилиса включват повдигане 
на материалното състояние на населението, намаляване цената на хра-
ните, изграждане на евтини жилища за бедните, намаляване на данъците 
и издигане на култа към брака. Подетата кампания с поредица от статии 
във вестник „ден“ за периода от 1884 г. до 1894 г. и множеството издадени 
брошури и книги не изменят съществено положението. Публичният дом 
продължава да е държавно сводничество чрез регламентация65.

През 1903 г. започва работа парламентарна комисия за регламен-
тиране на проституцията, която изработва Закон за проституцията. 
Регламентацията предоставя правомощия на полицията за контрол на 
проституцията, публични домове вече се откриват срещу такса и специ-
ално разрешително, проститутките заплащат месечен патентен данък и 
се въвежда регистър на болните от венерически заболявания жени.66 В 
зданията на публичните домове започват да работят 18 градски петролни 
фенера, подсигуряващи осветление за посетителите и обозначаващи мес-
тоположението на платената любов, за което общината прибира месечна 
такса.67 През първото десетилетие на ХХ в. санитарният и полицейският 
надзор над проституцията постепенно започва да се разраства. Столицата 
се сдобива през 1902 г. с първото кожно венерическо отделение в Алексан-
дровска болница, а полицията повдига все повече обвинения за блудство 
и сводничество, които се наказват от 5 до 6 години строг тъмничен затвор 
и глоба от 500 лв.68 Едно специализирано отделение за лекуване на болни 
от венерически болести е недостатъчно за нуждите на населението, но 
липсата на средства забавя плановете на здравните власти и второто е 
открито в Русе чак през 1921 г., а през следващите години страната по-
степенно се сдобива с още седем отделения. 

Зимата на 1905 г. кметската власт в столицата под контрола на МВРнЗ 
изработва и приема „Правилник на бюрото за надзор на тайната и явна 
проституция“. на 26 февруари към общинската болница в София се уч-
редява бюро за надзор над проститутките. Бюрото се състои от главен 
надзорник и двама тайни агенти за следене на двата типа проституция. 
институцията има за задача да състави регистър със сведения за свобо-
долюбивите жени – име, възраст, за първи път или повторно постъпват 

65  Витанов, Т. По въпроса за проституцията и публичните домове. София, 1910, 1–5.
66  даскалов, Р. Българското общество 1878–1939. Т. 2. Население, общество, култура. София: 
ик Гутенберг.  2005, 330–337.
67  дА – София, ф. 1, оп.1, а.е. 725, л. 46.
68  ЦдА, ф. 177к, оп. 1, а.е. 636, л. 6.
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в публичен дом, кой дом, по доброволно съгласие и съзнателно или не, 
здравословно състояние, номер на санитарната книжка, грамотност 
или неграмотност. Регистърът за тайните проститутки е поверителен и 
не подлежи на огласяване, като включва допълнително данни за точен 
адрес, участък и улица на работа, народност и поданство. към регистра-
ционната книга се добавя списък с оплаквания против лицата, замесени 
в проституцията и списък с наказанията за нарушаване на правилника. 
По всички въпроси, свързани с прилагането на правилника относно 
административната и санитарна част последната дума има Столичната 
санитарна служба.69

надзорникът и агентите следят за спазването на правилника и из-
вършват ревизия на проститутките и публичните домове. При проява на 
неприлично поведение от страна на агентите, пиянство и неизпълнение 
на служебните им задължения, те се наказват с глоба една четвърт от 
заплатата за първо провинение, а за второ – с една втора, и при трето на-
рушение се уволняват. Агентите се задължават да следят строго тайните 
проститутки и сводниците, проверяват санитарните им книжки, съхра-
няват ги при постъпване в болница за лечение, проверяват за спазване 
на графика за прегледи и налагат глоби за неспазване на правилника за 
проституцията. По настояване на вътрешното министерство служителите 
на бюрото се снабдяват със специален знак за своята служба, който ги 
идентифицира пред следените от тях лица и полицията при търсенето 
на съдействие.70 

Само след няколко месеца на 12 май е гласуван правилник за Сани-
тарната и административно домакинска служба в общинската Софийска 
болница за лекуването на проститутки. Болницата е специализирано 
заведение за лекуване на проститутки, работещи и живеещи в София. 
Лечебното заведение се ползва с третокласен статут съгласно категори-
зацията на болниците. отделението за проститутките се завежда от един 
лекар, на който помагат един главен фелдшер и фелдшер надзирател .71 
Таксата за лекуване възлиза на 2 лв. за денонощие и предвид клиентела-
та се внася предварително. Болната от сифилис жена не може да напуска 
сградата без разрешението на лекаря и се задължава да следва устано-
вените правила за облекло и поведение на територията на болницата, 
докато трае лечението.72

69  дА – София, ф. 1к, оп. 1, а.е. 727, л. 22–24.
70  Пак там, л. 26–27. 
71  Пак там, л. 137–139.
72  Пак там, л. 140–148.
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двата правилника имат за цел да отстранят пропуските в законода-
телството относно контрола на проституцията и поведението на жените 
при престоя им в здравната клиника за лечението на сифилис. Слабостите 
в законодателството не могат да се преодолеят поради наличието на регла-
ментирана и тайна платена любов, която осигурява значителен финансов 
оборот и правилниците се заобикалят от недобросъвестни служители 
след получаването на съответната сума под масата. 

Въпреки съществуващата корупция финансовите приходи захранват 
всички брънки по веригата на сексуалните услуги. Паричният оборот от 
проституция носи печалба на общината пряко и косвено, която облага 
публичните домове годишно с данък равен по размер на хотелите и ха-
новете с треторазредни цени. Ако бардакът има 10 стаи – 30 лв., между 11 
и 15 – 40 лв., от 16 до 20 – 50 лв., при 20–30 – 70 лв. и нагоре по 100 лв.73

на 13 април 1909 г. на заседание на СГоУ се изменя и правилника за 
проститутките в София. Публичният дом може да се намира само в оп-
ределения за целта квартал (чл. 14). Вертепът трябва да се разполага на 
не по-малко от 300 метра от църква, казарма, училище, театър, кръчма, 
бирария и обществено учреждение. не се позволява откриването на до-
мове на търпимостта в хотели, сладкарници, кръчми, танцувални салони 
и други увеселителни заведения. Проститутките задължително трябва да 
притежават медицинско свидетелство, а прислугата в бардаците не може 
да бъде под 40 години (чл. 35). При нарушаване на правилата се налага 
съдебна отговорност за углавно престъпление и възрастовата граница е 
повишена с две години от 16–18 г. до 18–20 г. за упражняване на насилие 
с цел блудство (чл. 41–45).74

Строгата регламентация вписана във все повече правилници, нор-
мативни уредби и закони води до множество произшествия в дейност-
та на полицията и агентите, следящи явната и тайната проституция. 
Показателен е инцидентът през есента на 1908 г., описан в рапорт на 
полицейски таен агент № 7 към отделението за следене на проститутки, 
който докладва за появата на много фалшиви агенти и полицаи, изнуд-
ващи проститутките и съдържателите на бардаци. Мнимите служители 
са по-малкото зло, защото корупцията пуска дълбоки корени в средите 
на самата полиция. Полицаи и надзорници обвиняват, вписват в списъци 
за проститутки невинни момичета или любовници, след което изнудват 
жертвите си за пари или любовни ласки и покровителстват пряко неле-
галните вертепи. При това се стига до крайности при проверки на кафе-

73  Пак там, л. 336.
74  Пак там, ф. 1, оп. 4, а.е. 733, л. 261–263.
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нета, локали и увеселителни заведения, когато почерпени служители на 
полицията започват да се саморазправят публично с проверяващите им 
колеги, а сблъсъците са придружени от сбивания, обиди и псувни.75

Проблемите с проституцията и разпространението на сифилиса 
водят и до обществено негодувание в столицата и други градове на 
страната. Половинчатите решения с назначаването през 1910 г. на двама 
надзирател – фелдшери с годишна заплата от 2040 лв., които са женени и 
трябва да надзирават за стриктното провеждане на прегледите, не задо-
воляват очакванията на обществото.76 Публичните домове се посещават 
от младежи, войници, безделници, пияници и богати мъже. В домовете 
на търпимостта се настанява 1 от 10 проститутки, а останалите 9 от 10 
практикуват тайно занаята и според наличните сведения всяка една от 
тях се разболява от венерическа болест в рамките на 1 до 2 г. Съвсем 
логично това води до скрито и мащабно по размах разпространение на 
сифилис. Заразените мъже до 1912 г. са в различни възрастови граници, 
от 10 до 15 г. болните са 0,5%, а от 15 до 18 години  с установен луес са 9%. 
В българската армия болестта покосява 14% от войниците до войните за 
национално обединение. 

Логично през военните години процентът на заразените със сифилис 
се увеличава и през 1920 г. болните момчета до 15 г. са 4,5%, а младежите 
до 18 г. с луес достигат 16%. 77 В световен мащаб болестта води до 68% 
смъртност сред новородените при болни двама родители, при болен баща 
28%, а при болна майка 60%. При възрастни смъртността при болни от 
сифилис достига и до 85% в по-тежките му форми – втора и трета фаза.78

В края на десетилетието след създаването през 1908 и 1912 г. на арсе-
новите деривати „Салварзан“ и „неосалварзан“ лечението на франгата се 
подобрява и препаратите са въведени за употреба в България. наличието 
им предопределя и взимането на решение за откриването на временна 
общинска болница в София, специализирана в лечението на сифилис. 
организирането на нова лечебница се забавя от началото на Балканската 
война, но административните и здравните служби в столицата имат едно 
наум след 1885 г. и на 18 декември 1912 г. с протокол №138 наемат хотел 
„Търговски“ на ул. „Екзарх Йосиф“ № 29, но собственикът на сградата 
отказва и МВРнЗ отхвърля възможността там да се помещава здравното 
заведение. 

75  ЦдА, ф. 1918к, оп.1, а.е. 49, л. 1–7.
76  дА – София, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 183–190.
77  ЦдА, ф. 177к, оп. 1, а.е. 636, л. 1–3.
78  Златарева, В. Цит. съч. 115, 135. 
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Властта повторно обсъжда въпроса на 12 февруари 1913 г. за нае-
мането на ново помещение, предназначено за лекуваното на болните 
проститутки, и след съгласието на Спиро несторов срещу 1200 лв. месечен 
наем придобива за ползване къщата му на ъгъла на бул. „Сливница“ и бул. 
„Фердинанд“, която може да побере 25 легла. общината наема зданието за 
три месеца и болницата отваря врати на 7 март, но поради недоглеждане 
остава без бюджет за храна. Пропускът е отстранен след две седмици и 
СГоУ отпуска 2000 лв. на месец за хранителни продукти. Първоначално 
здравната клиника се ръководи от един фелдшер, защото определеният 
за титуляр лекар В. деспотов е мобилизиран в редовете на войската, но с 
временното назначаване на д-р Г. Мишайков срещу 15 лв. дневна надница 
започва да работи на пълни обороти. Възнагражденията на персонала се 
изплащат по гл. І т. 17 от годишния общински бюджет.79

При първия и втория преглед в болницата са задържани за лечение 
20 проститутки с венерически заболявания, но бързо числеността на 
пациентките нараства на 100 жени, за които отпуснатите пари за храна 
се оказват недостатъчни. Властите нямат и бегла представа за размаха 
на заболеваемостта, но реагират мигновено и организират конкурс за 
доставяне продукти с добро качество – „тлъста храна“. Менюто на болни-
те проститутки е безплатно и включва хляб, агнешко, свинско, телешко 
месо, прясно и кисело мляко, яйца, сирене, зехтин, зеленчуци и плодове.80 
Приемането за лечение от венерически заболявания на 100 жени обрисува 
напълно пейзажа с разпространението на сифилиса и трипера, ако се при-
еме, че болните проститутки са обслужвали средно по трима клиенти на 
ден, то смъртоносната игра със сифилиса на руска рулетка се е завъртяла 
главоломно от 1879 г. по улиците на българските градове.

Представители на България на присъстват на нито едно от двете 
споразумения в Париж, но общоевропейските тенденции в политиката 
спрямо проституцията пускат корени и сред българския политически 
елит.81 В навечерието на Балканските войни регламентацията на прости-
туцията се изчерпва като система за легитимация и контрол от страна на 
местната и централна власт. Лицензираните публични домове започват да 
западат поради строгия контрол и размера на налаганите такси, което кара 
повечето съдържатели, сводници, сутеньори и проститутки да преминат 
в нелегалност. В София регламентацията е премахната на 1 януари 1912 г., 

79  на 10 август 1913 г. титулярният лекар се завръща от бойните полета и поема управ-
лението на болницата. дА – София, ф. 1к, оп. 1, а.е. 730, л. 284–287, 589.
80  дА – София, ф. 1к, оп. 1, а.е. 97, л. 63–64, 82, 141–142, 146–152.
81  ЦдА, ф.176к, оп. 11, а.е. 1271, л. 1–2.
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а до края на Голямата война започва поетапно закриване на публичните 
домове из цялата страна и към 1919 г. още девет градски средища пос-
ледват примера на столицата, като в началото на междувоенния период 
остават да съществуват легални вертепи само в четири български града.

Видинският окръжен хигиеничен съвет още през 1910 г. е на друго 
мнение и взима решение за откриването на легален дом на търпимостта. 
Съветът се състои от 15 души лекари и представители на общината, но 
само кметът димитър Балев и градският лекар д-р ненов гласуват против. 
Стремежът за попълване на градската каса пренебрегва разпростране-
нието на сифилиса и тревожните доклади от Бургас и Силистра, които 
изпращат докторите Манолов и драганов за масовата зараза на прости-
тутките с болести предавани по полов път.82 

Местните власти мъчно се отказват от ежегодните годишни прихо-
ди от проституция и периодично повдигат въпроса за връщането към 
регламентацията, но здравните съображения надделяват над икономи-
ческите. По примера на останалата част от Европа българската държава 
постепенно отхвърля регламентацията, която не дава добър резултат и 
се съсредоточава върху здравните и морални последствия от проститу-
цията. Причините са тривиални – ширещ се разврат, разпространение 
на сифилис, непълни списъци с практикуващи древната професия жени, 
липсата на поправителни заведения за малолетни проститутки, морално 
занемарени лица и разширяваща се тайна проституция. 

Показателен в това отношение е рапортът на отдел Социални грижи и 
благотворителност до кмета, свързан с локализирането на увеселителните 
заведения в София на 20 август 1914 г. Светът се тресе от избухването на 
Голямата война, а столичното кметство между регламентацията и аболи-
ционизма за дейността на „нощните пеперуди“. направеното проучване 
за обществената нравственост в столицата разкрива огромната крачка, 
направена от софиянци в демократизацията на любовните взаимоотноше-
ния. Повечето хотели в града са обърнати на нелегални публични домове, 
много кафенета и кафе-шантани също, платена любов се осъществява по 
къщи и квартири във всички квартали на София. кметът се информира и 
за нововъзникналата мода по френски образец на домове за свиждания, 
които срещу известно заплащане предлагат възможности за различни 
любовни игри и се посещават от двата пола.83

както навсякъде, така и в България постепенно навлизат разкрепо-
стени нрави и това променя характера на проституцията, но не изменя 

82  Витанов, Т. Цит. съч., 1–10. 
83  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 1022, л. 1–2.
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нейната същина, криеща се дълбоко в икономическите условия. Всичко 
изброено дотук показва, че случаите, когато една жена се захваща да 
продава тялото си доброволно и съзнателно са редки, ако не е заставена 
от глад или от желанието за по-охолен живот. 

Според финансовите нужди на населението и неговите възможности 
да ги подсигури в по-големите български градове, проституиращите жени 
или „белите робини“ към 1914 г. се делят на две категории. Първата са 
професионалните проститутки, които са в основата на търговия с плът 
от началото на самостоятелното съществуване на българската държава. 
Тази категория е съставена от жени, които с нищо друго не се занимават, 
пък и не могат да работят, поради липсата на образование или специал-
на подготовка. Броят на професионалистките към момента на отмяна 
на регламентацията е ограничено и нищожно в сравнение с грамадното 
число на полупроститутките, които съставляват втората категория. Това 
са нископлатени жени работнички, на които средствата за прехрана не 
достигат и чрез продажба на тялото си успяват да получат всичко онова, 
което честният труд не им доставя. В тази категория попадат и жени, ко-
ито от желание за луксозен живот или ревност, че съседката има по-добри 
условия на живот или е по-добре облечена, прибягват към проституиране 
като лесен способ за печалба и снабдяване, с това което средствата на 
мъжа, дребен търговец или чиновник, не могат да им доставят.

към тези две групи проституиращи жени по времето на войните за 
национално обединение се добавя и една нова голяма клика от моми-
чета, повлияни от общоевропейските тенденции за „свободната любов“, 
или други по патологически причини, изпитващи непрестанна нужда от 
сексуален контакт. Съвкупността в търговията с плът, която се предлага в 
страната, обединява разнороден елемент от жени и обезсилва опитите на 
властите да разрешават или забраняват проституцията. Тя единствено за-
почва да се разглежда изцяло като социален проблем, който излиза извън 
закона при упражняването на насилие в рамките на нейното съществуване 
и способстваща за скритото разпространение на венерическите болести. 

Превенцията срещу сифилис се превръща в приоритет на държавната 
политика, въз основа на решение за неговото изкореняване и пренасоч-
ване на средствата за лекуването на туберкулозата в страната. Болестта 
се лекува с арсеновите деривати, но незадоволителните резултатите в 
разкриването на заразоносителите и риска от поява на тежки странични 
реакции при прилагане на лекарството водят до недотам желания ефект 
от държавата. През първото десетилетие на ХХ в. световната наука бележи 
прогрес в борбата срещу сифилиса – през 1905 г. е открит причинителят 
на болестта – бактерията „бледа спирохета“, или „великият имитатор“, 
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от Ерих Хофман и Фриц шаудин, а една година по-късно Август фон Ва-
серман разработва тест за ранното откриване на луес и се създават две 
сравнително успешни лекарства. Българските здравни власти действат 
бързо и въвеждат в употреба всяко средство за борба с френската болест.

Постепенно светът научава, че „модерната чума“ създава и „психопа-
ти“. Съгласно данните за ментално увредените хора следствие на сифи-
лиса се смята, че в Германия бродят 60 хиляди, а в Русия около 100 000 
души с психични смущения.84 В рамките на България през разглеждания 
период не се води подобна статистика, но предвид разпространението 
на „франгата“ може да се предположи, че броят на ментално увредените 
хора никак не е малък.

При липсата на статистика в страната е невъзможно да се разбере как-
ва е тенденцията за намаляване или увеличаване на болните, но лекарите 
забелязват обща насока за увеличаване на спорадичния сифилис. отсъст-
вието на точни данни се обяснява със затруднения достъп до изследване 
на населението от провинциалните градове и селата. недостатъчната 
материална база на лекарите за диагностицирането на болестта и широко 
разпространеното убеждение сред хората, че луесът е позорна болест и 
срамът трябва да бъде скрит, допълнително усложняват обстановката. 

до края на Първата световна война все още липсва целенасочена 
държавна политика срещу сифилиса, която да обхваща цялата страна. 
Въпреки множеството сигнали от лекари и общественици до отговорни-
те държавни институции от Министерство на народното просвещение 
отказват да въведат часове в учебните програми по „размножаване“ и 
„хигиенно здраве“, което забавя значително повдигането на грамотността 
сред подрастващите за личностно предпазване. 

наложеният стереотип, че проституцията играе ключова роля за 
разпространението на венерическите заболявания в градовете, без да се 
отчитат множеството други фактори за разрастването на заболеваемостта, 
свързани със сферата на услугите, търговията и употребата на общи пред-
мети, свежда превенцията до агитация единствено сред определените за 
рискови групи. Личната пропаганда сред стражари, войници и работници 
обаче не дава задоволителен резултат, а контролът на проституцията 
претърпява пълно фиаско.85 

В заинтересованите от проблема държавни институции започват 
да се обсъждат мерки срещу причините, които създават проституцията, 
противодействие на търговията с жени, премахване на сводничеството в 

84  илински, и. А. Цит. съч., 69–71.
85  ЦдА, ф. 1305к, оп. 1, а.е. 567, л. 4 
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кръчми и хотели, подобряване на личния статус на бедните, борба срещу 
алкохолизма и най-страшния порок сред българите влечението към лукса, 
който е в основата на корупцията. Военните години забавят прилагането 
на част от мерките, а други задълбочават, но след 1919 г. държавата е 
въвлечена в международната превенция срещу проституцията и борбата 
с френската болест. 

България и международните конвенции  
за „порнографските издания“ и  
„трафик на бели робини“ 1919–1944 г.

Подписаният ньойски мирен договор от победена България включва 
клауза (чл. 167, т. 7 и 8), която автоматично задължава правителството и 
народното събрание да ратифицират и приложат във вътрешно-законо-
дателната рамка действието на международните конвенции за трафика 
на „бели робини“ жени и деца, против робството и порнографските из-
дания. Под външно влияние в българската държава се въвежда спрямо 
проституцията и порнографията не само моделът, че юридическите закони 
представляват обществен договор между индивидите с цел установяване-
то и съхраняването на социалния ред“86, но и задължението тези закони 
да са общовалидни в международен план под контрола на обществото 
на народите (он). След Голямата война българското законодателство е 
подложено на постепенна трансформация. С края на войната се налага 
едно ново схващане, че в основата на административното право се поставя 
идеята за обществената служба или дейно разширяване на значението и 
ролята на държавната власт. държавата засилва своята намеса в органи-
зацията и функционирането на обществените служби – народно здраве, 
полиция, войска, образование, трудови отношения и социална политика.87 

Поетият от он ангажимент за превенция срещу трафика на жени и 
деца, води до свикването на нова конференция с участието на тридесет и 
четири държави в Женева през 1921 г., която изработва „Международната 
конвенция за потискането на трафика с жени и деца“. новата конвенция 
приета на 30 септември разширява защитата от сексуални посегателства 
над двата пола от всички раси, затвърждава наказателното преследване 
за хора, злоупотребяващи под каквато и да е форма с лица под 21 г. и оп-
ределя съществуването на бардаците за най-важния фактор в междуна-

86  канушев, М. индивидуализираното наказание. В: Социологически проблеми, 1997, 
№ 1–2, 49. 
87  Стайнов, П. Компетентност и народовластие. Политически изучавания върху кризата 
на парламентаризма и демокрацията. София, 2015, 193–202.
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родния трафик на жени и деца. По силата на съглашението се организира 
„консултативния комитет по трафика на жени и деца“ към он, който е 
съставен от официални представители на различните правителства и 
проследява специфичните проблеми, свързани с трафика като защитата 
на наети жени в чужбина, гастролите на театралните, танцувални трупи 
и защита на емигрантите. Предвижда се и задължението за организира-
не на социални служби в отделните държави, които да се натоварят със 
защита правата на децата.

на 12 септември 1923 г. в Женева се поканени заинтересованите 
държави за изработването на конвенция за преследване разпростране-
нието и търговията с безнравствени издания като източник на морална 
развала и подтикване към аморално поведение. новата конвенция внася 
дребни пояснения и изменения спрямо договореността от 1910 г. в Париж. 
основно в три насоки са промените: престъпленията, свързани с предла-
гането, предаването, продажбата и раздаването на порнографски издания 
и материали на малолетни се счита за тежко провинение и наказанието 
с глоба и затвор се увеличава; изключва се от списъка на провиненията 
частната размяна на безнравствени текстове и снимки между пълнолетни 
лица; въвежда се международен въпросник за безнравствени издания. 
Въпросникът съдържа числеността на престъпленията, тяхното естество 
и интензивността на търговията с порнография.88 

Българските институции по силата на мирния договор превантивно 
още на 16 ноември 1922 г. започват да разглеждат прилагането на конвен-
циите и от Министерство на външните работи и изповеданията (МВРи) 
изпращат на Министерство на правосъдието (МП) получения списък от 
Главния секретариат на он. Списъкът включва резолюциите по проблема 
и трябва да се внесе от правосъдното ведомство в обикновеното народно 
събрание (онС) за одобрение, след което да се ратифицира. от МП първо-
начално започват работа по съобразяване на българското законодателство 
с конвенциите от 1910 г., но от МВРи просто забравят да изпратят пълния 
списък с документите и работата се забавя. недоглеждането на външно 
министерство не е от съществено значение, поради това че наказател-
ният закон в чл. чл. 230 и 483 в т. 3 предвижда наказания за продажбата 
и разпространението на порнографски материали. Министерски съвет 
на свое заседание от 6 април 1923 г. с протокол № 36 одобрява присъе-
диняването на България към всички конвенции по чл. 167 от ньойския 
мирен договор.89 

88  ЦДА, ф. 173К, оп. 3, а.е. 85, л. 14–19.
89  ЦдА, ф. 242к, оп. 5, а.е. 18, л. 2–9.
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Българските дипломати уведомяват световната организация, че 
присъединяването на страната към конвенциите се осъществява от нато-
варената за целта българска легация в Париж. окончателното присъеди-
няване на България към международните споразумения се осъществява 
шестнадесет дни преди крайния срок, след гласуване без дебати в двадесет 
и първото народно събрание в първата му редовна сесия, в 46-ото редовно 
заседание на 15 март 1924 г.90  народните представители пропускат по-
следния акт от 30 септември 1921 г. в Женева, но на 20 февруари 1925 г. 
онС ратифицира и трите конвенции за преследването на търговията с 
жени и деца. 

По-интересното от ратификациите на конвенциите е как те се вписват 
и прилагат съгласно вътрешното законодателство на българската дър-
жава. Преди унификацията на правната уредба настъпва нова промяна в 
международен план и на 3 юли 1926 г. от МВРи информират българската 
легация в Берн, че външният министър Атанас Буров заминава на след-
ващия ден за Женева с пълномощно за подписването на конвенцията за 
робството под контрола на он. новият трактат допълва общия акт от Бер-
лин 1885 г. и от Брюксел 1889–90 г. за пълното премахване на робството. 
Българската държава се присъединява безрезервно към споразумението 
след разяснението в Женева, че въведеният в духа на новото време чл. 5, 
който забранява принудителния и задължителен труд не накърнява 
действащия в страната Закон за трудовата повинност, щом се отнася за 
общественото благо.91 

Българските институции, заемащи се с превенцията срещу проститу-
цията и източниците на порока, се систематизират по австрийски модел, 
като с проблема се заемат дирекция на полицията, Главна дирекция на 
народното здраве (ГднЗ), отдел за училищно образование и възпитание, 
Висш съвет за обществено подпомагане и отдел за културни учреждения 
и фондове към МнП.

намесата на няколко държавни институции се предопределя от меж-
дународното законодателство, а то задължава заинтересованите страни да 
противодействат срещу фундаментите за трафика на жени и деца, които 
в своята същност са социални, здравни, икономически и образователни. 
Поради това и българският законодател през 20-те години на ХХ в. не из-
работва общо закон против проституцията и приема прилагането на раз-
поредби от три закона, които са чл. 228, 475 и 485 от наказателния закон, 
чл. 49 и 50 от Закона за администрацията и полицията (1925 г.), пълната 

90  Пак там, ф.173к, оп. 3, а.е. 85, л. 12, 33; ф. 242к, оп.5, а.е. 18, л. 10, 14. 
91  ЦдА, ф. 176к, оп. 10, а.е. 1287, л. 21, 64–72, 153; а.е. 1288, л. 62–64.
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забрана за откриване на публични домове е въведена с чл. чл. 166 и 167 
от Закона за народното здраве (1929 г.) и чл. 25 от наредба закон за борба 
против венерическите болести (1936 г.). Преследването на разпростране-
нието и търговията с безнравствени произведения се извършва по специ-
ална наредба92, издадена през 1924 г. Преструктурирането на вътрешното 
българско законодателство според правилата под надзора на он изисква 
време и трае почти десет години, но това не означава в никакъв случай, 
че институциите и отделни представители на обществото бездействат.

на 9 февруари 1926 г. се събира комисия в състав: от дирекция на по-
лицията д-р Радков, главен инспектор на народните болести; от Софийска 
градска община д-р димитров, заместник началник на градската сани-
тарна служба; д-р драганов завеждащ санитарната служба на полицията; 
главният юрист начев на криминалния отдел и съвещателният член д-р 
Вл. Стефанов, венеролог на частна практика, който е натоварен от МВРнЗ 
да проучи въпроса за организацията за борбата против проституцията и 
здравната страна на проблема. комисията изработва протокол за превен-
ция против сифилиса и безплатното му лекуване.93

основният принцип на протокола е откриването на лечебници и 
разполагането с нужната бройка легла за настаняването на заразените 
от венерически болести. Според заседаващите, ако този фундамент не 
бъде спазен, то се обезсмисля останалата част от взетите решения на 
междуведомствения съвет поради простата причина, че няма къде да се 
изпращат болните. комисията поставя за цел издирването на сифилистич-
ните заразни огнища и обезвреждането им чрез изпращането на болните 
за безплатно лечение в специализирани лечебни заведения. откриването 
на преносители на „великия имитатор“ се осъществява след провеждането 
на прегледи от полицейски лекар-специалист в подозрителни райони и 
сред ненадеждни лица. на съмнителните граждани – фабрични работници, 
хора с различна сексуална ориентация, градски бохеми, войници, ученици 
и др., за които няма достатъчно доказателства се предоставя възможност 
за придобиването на здравно удостоверение за статус и медицинско 
свидетелство от частни лекари. документацията трябва да се предаде на 
полицията при спазването на пълна конфиденциалност.

Проститутките се установяват чрез медицински преглед веднъж в 
седмицата от всички практикуващи венеролози, докато държавната власт 
или местната назначи на щат достатъчно свои лекари. Тези общи прегле-
ди имат единствено за цел да откриват само заразените с венерически 

92  ДВ, бр. 292 от 28 март 1924 г.
93  ЦдА, ф. 370к, оп. 8, а.е. 519, л. 35
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болести жени, които практикуват древния занаят, и нямат характер за 
регламентация на проституцията94. Всъщност здравните и полицейски 
власти, за да избегнат всякакви спекулации от страна на проститутките 
във вид на реклама или увеличение на клиентелата, защото са здрави, 
забранява на прегледаните жени да се дават лични здравни книжки или 
да се отбелязват в тях визитациите при венеролог.

Практическото приложение на протокола от 1926 г. се забавя поради 
бавното откриване на венерически диспансери в страната, но поставя 
темелите за бъдещето изкореняване на „камилската шуга“. към момента 
властите могат да предприемат бързи действия само в София, където 
така или иначе има отделение за лекуване на венерически болести, но 
институциите имат по-амбициозен план за откриването на нови 100 легла 
за лечение в града. Първоначално ГднЗ и Столичната община откриват 
лечебница за 30 болни, а по-късно финансират и свои самостоятелни 
диспансери като всеки с по 30–35 легла за настаняване, с които се достига 
предвидения капацитет за сифилистично болни в столицата. 

до разрастване на здравните грижи в цялата страна сред здравните 
среди се обсъждат проблемите със сключването на брак и разводите при 
наличието на луес, които са свързани пряко с предпазването от заразя-
ване. Според общите нагласи сифилистично болен може да встъпи в брак 
щом от датата на диагностициране са изминали 4–5 г., лечението през 
това време да е провеждано редовно, систематично и продължително, да 
няма рецидив и след отрицателен резултат на повторен Васерманов тест. 

изказват се мнения да не се разрешава развод, когато има доказан слу-
чай на сифилис в семейството. Препоръчва се използването на презерва-
тиви и почистването с одеколон след полов акт в брачни или извънбрачни 
връзки. общественият интерес към заболяването значително се увеличава 
в сравнение с периода отпреди войните за национално обединение и това 
се дължи на по-голямата информираност сред хората. Българите научават, 
че болни от сифилис в големите европейски градове са 1 от 10 жители и 
1 от 5 от цялото човечество. В световен мащаб туберкулозата причинява 
16%, сифилиса 11% от смъртните случаи, а друг голям дял около 9% се 
дължат на алкохолизма и рака.95

Установяването на точния брой заразени със сифилис в България е 
невъзможно поради водената статистика, която се основава върху числе-
ността на лекуваните, а не на общата картина на заболеваемост. Между 
1926 и 1930 г. от градовете и селата на България за лечение постъпват 7 

94  Пак там, л. 36.
95  Болгуров, Т. Цит. съч., 1–10, 47, 52, 57.
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794 души с луес, които за заразени от ендемични и спорадични огнища.96 
Властите напълно осъзнават факта, че разполагат с непълни данни и се 
съсредоточават върху контрола на проститутките, ограничаване преда-
ването на венерическите болести при платената любов и заздравяване 
морала на обществото.

Първо за две години от 1927 до 1928 г. българската дипломация съ-
бира сведения за прилагането на международните ограничения срещу 
проституцията и венерическите болести във Великобритания, Франция 
и италия, които прилага в Закона за народното здраве.97 отделът за кул-
турни учреждения и фондове към МнП също развива засилена дейност 
за подобряване на нравствената среда и това си проличава от доклада 
до он след запитване от Секретариата на организацията, отправено на 
6 август 1927 г. отговорът от българската институция е изпратен на 22 
октомври същата година с попълнения задължителен въпросник, който 
разбулва прилагането на новото законодателство в страната против 
порнографията. от ратифицирането на конвенцията до подаването на 
информацията към организацията в България за периода са иззети над 
20 издания, 40 филма и е спрян вносът в страната на голям брой фото-
графии, репродукции и албуми с неморален сюжет.98 конфискуваните от 
полицията издания и филми имат предимно груб еротичен и криминален 
характер с чуждестранен произход поради обстоятелството, че в страната 
не се изработват безнравствени произведения и не се изнасят към дру-
ги страни. Порнографските публикации, филми, фотографски албуми и 
снимки се разпространяват сред младежите и слабообразованите слоеве 
на обществото.

институционалната доминация на дирекция на полицията в пре-
венцията срещу проституцията, безнравствените издания и сифилиса 
води до увеличаване на корупционните практики. През междувоенния 
период търговията с жива плът постепенно е овладяна от действащи или 
бивши полицаи, които покровителстват срещу известни суми сводници 
и сутеньори, събират такса спокойствие от проститутки и принуждават 
жени да проституират, като прибират процент от печалбата. През 20-те 
години служители на реда контролират и канал за „бели робини“ от Бур-
гас за Марсилия99. 

96  ЦдА, ф. 1336к, оп. 1, а.е. 61, л. 1. 
97  Пак там, ф. 176к, оп. 10, а.е. 1730, л. 1-4.
98  Пак там, ф. 173к, оп. 3, а.е. 85, л. 61.
99  Миков. В. Публични политики срещу проституцията в България: исторически анализ, 
състояние днес, предложения за промени. Международна политика, 1, София, 2015, с. 107.
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краят на Голямата война разкрива на българското общество слабо 
познатата страна на нощния градски живот, която навлиза в страната 
с офицерите от съглашенските окупационни части. Гуляйте, хазартът, 
свободното поведение, организираната спекула от френските и итали-
ански военни се превръщат в луксозна мечта за отделни представители 
на обществото в България. Следвоенната икономическа криза в страната 
води до бюджетен дефицит, нарастваща инфлация и свиване на доходите, 
а парите под масата се превръщат във възможност за лесно бягство от 
несгодите на живота. Полицаи попадат и случайно в незаконни дейности 
след взимане на заеми от частни лица, организиращи комарджийски игри, 
а щом спрат по една или друга причина да се издължават на лихварите, са 
принуждавани волю-неволю да се включват в системата за покровителст-
ване. други фантета попадат под зависимостта на алкохол, комар, леки 
жени и за да подържат пороците си започват да организират хазартни 
игри в кафенета и локали. По този начин се изгражда една взаимовръзка 
между „мръсни“ полицаи, хотели, увеселителни заведения, алкохол, хазарт, 
проституция и сифилис.

деморализацията е видна сред полицейски служители, които се от-
дават на разгул и замесват в незаконна дейност, а едно от обясненията на 
дирекция на полицията100 е, че „мръсните“ служители на реда не проумя-
ват отговорността да служат на царя, държавата и общество, а обслужват 
само личния си интерес. След 1934 г. при доказване на злоупотреба със 
служебно положение се прибавя в документите и допълнителна интер-
претация на административните подкупи, че полицаи и други чиновници 
продължават да служат на бившите политически партии, за да им пълнят 
партийните каси. намесата в незаконна дейност на отделни държавни 
служители предизвиква реакцията на дирекция на полицията и до края 
на разглеждания период са проведени множество анкети за противодей-
ствие на корупцията, които се увенчават с успех, но по общоевропейски и 
американски модел органите на реда остават свързани с проституцията 
и от двете страни на закона.

Поетапното закриване на публичните домове след 1912 г. и послед-
валата им забрана през 20-те години не изкореняват проблема, а премах-
ват само регламентираната проституция, но не и скритата. След края на 
Първата световна война социалноикономическото развитие на страната 
предоставя възможност за разрастване на тайната любов срещу пари. 
Голямата разлика в сравнение с предходния период е изместването на 
чужденките от българки и утвърждаването на софийските проститутки 

100  ЦдА, ф. 370к, оп. 6, а.е. 806, л. 28–30, 111–114.
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като предпочитана компания не само в столицата, но също така в Плов-
див, а през летните месеци във Варна и Бургас. Вътрешният търговски 
път на проституцията се утвърждава и продължава да функционира до 
ден днешен.

Социалният състав на проститутките показва, че по-голяма част 
от тях са жени от селата и малки градове, пристигнали в столицата и 
по-големите градски центрове. Подобна е картината и при сводниците, 
които са разделени на 51% селяни срещу 49% граждани. Това разделение 
се обуславя от естествената урбанизация в страната, бежанската вълна 
след войните и увеличаването на населението в градовете. Само София 
нараства с бързи темпове от 200 000 през 1924 г. до почти 300 000 жители 
в навечерието на Втората световна, а вторият по големина град Пловдив 
достига до 108 000 души. Градският кипеж предлага дневен и нощен 
живот, а част от нощта прикрива работата на жриците на любовта. Тайна 
платена любов се предлага в София, Пловдив, Варна, Бургас, Видин, Русе, 
шумен, Плевен и Стара Загора101.

Семейната среда, от която произхождат момичетата е разнородна 
и според бащиното занятие те са дъщери на индустриалци, занаятчии и 
надничари с непостоянна работа. нуждата от пари кара младите жени да 
проституират, като само 1% го правят за забавление и без основателна 
причина, и 2% по убеждение, като повечето от тях работят като келнерки, 
слугини, шивачки, продавачки и работнички във фабриките или са безра-
ботни. Подобно на останалата част от света и в България неравенството 
в заплащането при половете подтиква неомъжените жени към древния 
занаят, ако не успеят с намирането на богат годеник или любовник, за да 
подсигурят липсващите им средства. Трудовата дискриминация е осезаема 
в индустриалното производство, където за една и съща работа мъже и 
жени получават двойно различаващи се възнаграждения. При производ-
ство на тютюневи изделия дневната часова надница на мъж е 9,31 и жена 
5,55 лв., предачи за мъж 9,20 и жена 4,11 лв., тъкач мъж получава 7,40 и 
съответно жена 5,59 лв. С по-малки заплати от силния пол жените често 
се принуждават при финансови проблеми да прибягват до продажба на 
телата си, като това продължава до навършването на 25 г. 102

Присъствието в обществото на момичета, които се захващат със 
скрита проституция, е съпътствано от превръщането на много къщи и 
стаи в тайни бардаци, кафета и сладкарници започват да разполагат със 
задни помещения за предоставяне на услугите, хотели да се издържат от 

101  Златарева, В. Цит. съч., с. 9, 171.
102  Пак там, 62–63, 85, 88–90.
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наемането на стаи или да привличат повече клиенти. Собствениците на 
хотели поддържат връзки с международната мрежа за трафик на жени 
и продължават да изнасят жени за чужбина, но насилствената търговия 
със жива плът се случва рядко. до 1932 г. полицията успява да събере 
сведения за 3560 проститутки в страната, като около 25% от тях са под 
18 г. и продължават да се срещат момичета на 13, 14 и 15 г. Само в София 
регистрираните жрици на любовта са 1853, което прави малко над 50% 
от общата бройка.103

В български условия се наблюдава изключително висок процент на 
непълнолетни проститутки около – 52% в сравнение с останалите евро-
пейски държави, където техният дял е 28%.104 осезаемата разлика е след-
ствие на войните за национално обединение, след които много момичета 
сираци и полусираци от бедните и слабообразовани слоеве на населението 
започват да проституират за подсигуряване на прехраната си. Ето защо 
държавата и обществото съсредоточават усилията си от средата на 20-те 
и началото на 30-те години, за да обърнат негативната тенденция. 

неблагоприятна е ситуацията и при разпространението на придоби-
тия сифилис. За Европа е характерно болните проститутки да са между 
31% и 16% с тенденция за намаляване през годините, а в България  при 
проучванията се наблюдава увеличение на заболеваемостта до 84% от 
общия брой на разкритите от МВРнЗ жени по второстепенните хотели и 
улици. Това навежда на мисълта здравните власти, че разпространението 
на луес в страната е много по-мащабно от официалните данни и има епиде-
мичен характер, поради градската традиция сред определени обществени 
кръгове да прибягват често до услугите на проститутки.

Българското общество е обхванато от увеличаваща се сексуална 
свобода както сред мъжете, така и сред жените, освен това се наблюдава 
не само все по-голяма търпимост, но и свобода в половите отношения. на 
пазари, в книжарници и вестникарски будки се продават чужди издания, 
разглеждащи сексуалните взаимоотношения между двата пола, а в кината 
се прожектират с фалшиви цензурни карти филми с безнравствено съдър-
жание. държавните институции обаче са на съвсем различна позиция и 
в опитите за ограничаване на проституцията, извънбрачните връзки и 
сифилиса започват да преследват, а и цензурират доколкото могат раз-
пространението и търговията с порнографски произведения.

Скандални за дирекция на полицията през 1931 г. са прожекцията 
в кино „България“ на филма „Парижката пантера“ и свободната про-

103  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 107.
104  Златарева, В. Цит. съч, 177, 211, 240.
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дажба на брошурата „Мадоната на спалните вагони“, които срещу 5 лева 
задоволяват мерака на хората.105 Главна дирекция на народното здраве 
търси съдействието на МнП за ограничаване на изданията и филмите, 
за да може да се пресече разпространението на венерическите болести и 
проституцията. образователното министерство откликва на молбата и 
чрез отдел порнографическа литература със съдействието на полицията 
налагат строга цензура. Преследването на неморалните произведения се 
превръща в неразделна част от прилагането на Закона за насърчаване на 
родната литература и изкуство, приет през 1920 г., а наказанието за укри-
ване и разпространение на незаконни произведения възлиза на затвор 
от шест месеца до една година. 

През разглеждания период изтърпяването на присъда със затвор 
за разпространение на порнография почти не се среща, защото широко 
тълкуваното значение на термина включва разнородна литература, към 
която има засилен интерес от страна на младите поколения и по-специал-
но жените106. Също така мировите съдии често отменят конфискации на 
издания поради нарушаване на правилата, а това изключва налагането на 
осъдителни присъди. Решението на съда обаче не означава, че изданията 
стигат до свободния пазар защото от страна на МВРнЗ и МнП не се съо-
бразяват с решенията. Показателен е случая с конфискуваната брошура 
„Развратът в София“ от Йон Терситов – псевдоним на никола каназирев. 
на 5 март 1931 г. полицията конфискува всичките 489 екземпляра, а съдът 
отменя конфискацията на 16 март, но органите на реда отказват да върнат 
изданието на автора, защото „гъделичка сексуалното въображение на чи-
тателя и развращава младежта“.107 Под ударите на закона попадат заради 
неприлични корици или снимки и графични изображения по страниците 
множество издания с научен характер и булевардна литература, която 
има слаба връзка с порнографията. Една част от тях никога не достигат 
до читателите, а други се разпространяват след сериозно цензуриране. 

контролът изчиства българския книжен и филмов пазар от еротични 
и с криминален характер произведения, но нанася удар и върху чисто на-
учни, популярни и образователни книги. образователните и полицейски 
инспектори конфискуват множество издания, които могат да подобрят 
половата култура на българина и да подпомогнат превенцията срещу 
сифилиса и проституцията. иззети са преводни книги на западни учени 
като „Пресичане на половото сношение с цел не забременяване“, „Половото 

105  ЦдА, ф. 177к, оп. 2, а.е. 355, л. 50–51.
106  ЦдА, ф. 108к, оп. 2,  а.е. 583, л. 1–3.
107  Пак там, ф. 370к, оп. 2, а.е. 3174, л. 1–4.
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безсилие у мъжа“, „Сексуалното желание у жената“, „онанизма при мъжа и 
жената“, „Свободната любов между половете“ и много др.108 

наложената цензура създава парадокс, защото в същото време мера-
клиите под носа на полицията, ако вървят от пожарната команда на „Мария 
Луиза“ в посока „Екзарх Йосиф“ и пресичат „Раковски“, без затруднения 
могат да се отбият на няколко места, за да задоволят щенията си.

Увлечението на български граждани към платена любов претър-
пява и международен удар. През 1929 г. българското правителство дава 
обещание пред он да въведе по-строги санкции при откриването на не-
легални публични домове и да предприеме драстични мерки за защита 
на децата и малолетните. Власт имащите в София спазват дадената дума 
и с поредица от закони, заповеди и окръжни изпълняват обещанието. 
Съгласно здравния закон от 1929 г. според чл. 166 в страната се забранява 
откриването на публични домове, а сводничеството се наказва по чл. 22 
от наказателния закон. Тайните проститутки се преследват по чл. чл. 49 
и 50 от административния и полицейски закон. 

Съгласно окръжно № 52409 от 27 декември 1932 проститутка е всяка 
жена, която търгува с тялото си. дирекция на полицията е задължена да 
знае за жените име, презиме, възраст, адрес, откъде е родом, откога е в 
града, семейно положение, занятие, доходи, родители и какви са причи-
ните да стане проститутка. Първите признаци за полицейските инспек-
тори, че една жена продава прелестите си е посещението на своднически 
домове, увеселителни и питейни заведения, хотели ползващи се с лошо 
име, дружбата и честата визита по къщите на много и различни мъже. 
Уличените след събирането на неопровержими доказателства момичета 
в проституция се разпитват за причините да водят леконравен живот, 
регистрират се в списък и преглеждат от лекар за болести.109 Списъкът е 
таен, имената на жените не се огласяват и властите имат за задача наново 
да интегрират нравствено момичетата в обществото. Тук обаче се появява 
едно непредвидено затруднение, което не може да се регламентира със 
закон, наредба или окръжно, ако полицейските служители са корумпира-
ни, на проститутките се предоставят няколко коравосърдечни възмож-
ности – да плащат подкупи, да проституират за „мръсните полицаи“, да 
им отдават телата си безплатно или да „играе гумата“. 

По върховете на компетентните министерства са наясно с тази не-
лицеприятна страна на проблема, която се проявява в рамките на всички 
европейски държави, и МВРи съвместно с МП година по-рано одобряват с 

108  Пак там, ф. 177к, оп. 2, а.е. 355, л. 80–82, 100–115.
109  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 34, 37–38.
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пълната подкрепа на правителството протокола – допълнение към Меж-
дународната конвенция за преследването на търговията с жени и деца. 
Протоколът е внесен от комисията за търговия с жени и деца към он и 
предвижда строги наказания за сводници и сутеньори.110

Видовете сводничество през междувоенния период в България се 
делят на два типа: първото и широко разпространено е обикновеното 
сводничество с устройването на среща за платена любов по портретни 
снимки в хотели, квартири, кабарета и кръчми; второто е сутеньорство, 
или проститутки, заплащащи комисиони на мъже за защита от посега-
телства на клиенти и жени, проституиращи за издръжката на съпрузите 
си. В български условия брачно сутеньорство се среща рядко, освен това 
започва да се наблюдава след Голямата война и депресия, като повечето 
случаи са регистрирани основно в чужбина.

наказателната рамка в страната следва промените и в международен 
и вътрешен план и непрекъснато се осъвременява. Сутеньорите се пре-
следват по чл. 228 от нЗ и наказанията за използването на лица, ненавър-
шили 16 г., млади момичета от 16 до 20 г., законни съпруги, дъщери или 
храненици за проституция са тъмничен затвор от 3 месеца до 2 години и 
2 хиляди лева глоба. През 20-те и 30-те години правителствата обсъждат 
въвеждането и на по-строги присъди, но достигат до заключението, че 
стриктното налагане на съществуващите законови санкции е напълно 
достатъчно.

от МВРнЗ издават само допълващи заповеди – едната с № 392 от 2 
декември 1925 г., която постановява всички камериерки и прислужници 
трябва да не са по-млади от 35 г., а жените под тази възраст се освобож-
дават веднага.111 Вътрешното министерство копира английския опит, но 
все още няма изработена концепция как могат да се издържат уволнените 
момичета и какво да се прави с жени, които съвместяват работата си на 
обслужващ персонал с работа като проститутки. Постъпките на инсти-
туцията за назначаването на освободените жени като работнички във 
фабриките се оказват неудачни, но това се разбира чак след едно десети-
летие. Следващата заповед № 49 от 23 юни 1927 г. затваря публичните 
домове и квартири, а № 308 от 30 октомври 1931 г. налага максимална 
глоба за наличието на проститутки в хотели, кръчми, локали и т.н.112 Три 
последователни решения за превенция срещу проституцията, но нито 
едно не разрешава проблема окончателно. Всъщност постепенно прос-

110  Пак там, ф. 242к, оп. 2, а.е. 1545, л. 1–2.
111  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 40–42.
112  Пак там, л. 43.
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титуцията се превръща в изцяло незаконна, тайна и част от „подземния 
свят“ на българските градове, а това води и до излизането в странство на 
момичета да предлагат платена любов.

Търговията с жени има ограничен характер, но търговците на плът 
ловко се възползват от пропуските в законодателството, икономически-
те проблеми и обществените нагласи. С цел проституция се подмамват 
млади жени под обещанията за добър живот, добра работа, образование 
в сферата на изкуствата и най-вече с трупането на богатство от професи-
онален разврат. Една част от подмамените жени живеят дълго, богато и 
нормално след време, но други стават жертва на алкохолизъм, наркотична 
зависимост, сифилис и туберкулоза. Агентите по разврата имат и пред-
почитана целева група за набиране на проститутки и основно се стремят 
към момичета останали сираци.

Предпазването на сирачетата се превръща в основен въпрос за 
държавата и обществото или щом е невъзможно да се изкорени тайната 
проституция, то поне да се помогне, на този комуто може да се помогне. 
държавата подкрепя частната инициатива на местната власт и хората в 
София за създаването на приют за закрила на млади момичета. домът се 
поставя под опеката на Столична община и дирекция на полицията, а от 
МВРнЗ препоръчват откриването на подобни приюти във всички окръжни 
центрове на България. 

Продажбата на жени и деца е забранена съгласно международните 
конвенции и независимо от това, че в България към 28 март 1934 г. няма 
приет закон за закрила на децата, политическият елит се присъединява 
към усилията на международната общност за унищожаване на търгови-
ята с жени и закрилата на подрастващите.113 държавата създава за целта 
работещи институции, заделя необходимите средства и предприема 
образователна кампания сред населението за отношението към децата 
и безнравствените произведения.114

След приемането на рестриктивно законодателство под контрол на 
полицията заради „търговия с жива плът“ в София са поставени 94 хоте-
ла, 82 кръчми, 8 хана, 12 кабарета, 22 кафенета, 11 комарджийски салона 
и 14 танцувални школи. Регистрираните сводници между 1925–1934 г. 
са 236 мъже и жени, като част от тях и проституират. При население на 
града от 207 до 256 944 хиляди броят на сводниците и местата където се 
упражнява таен разврат е значителен, а през 1932 и 1933 г. се наблюдава 
бум в новооткритите от полицията сводници 44 и 77 лица. Сутеньорите 

113  Пак там, л. 44–47, 76.
114  ЦдА, ф. 176к, оп. 10, а.е. 2597, л. 2, 17, 22, 35.
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са от различни полове, възрастови граници и етнически произход. По пол 
и възраст жени до 40 г. – 43 лица, от 41 до 50 г. – 37 души, от 51 до 60 г. и 
нагоре – 25 „маман“. Мъжете сутеньори до 40 г. – 59 човека, от 41 до 50 – 14 
лица, от 51 до 60 г. и нагоре – 11 подбудители на разврат.115 В статистиче-
ските данни, жените дирижиращи разврата, имат лек превес над мъжете 
като бройка, но тя се забелязва при напредване на възрастовата граница, 
когато много бивши проститутки се превръщат в „маман“. 

Етническият състава е пъстър, но доминиран от българи, като жените 
са: българки – 111, хърватки – 2, сръбкини – 2, гъркиня – 1, рускиня – 1, 
австрийки – 2, арменки – 2, туркиня – 1 или общо 122 лица., а мъжете са 
българи – 108, арменци – 2, евреи – 2, руснак – 1, турчин – 1 или общо 144 
души.116 Тук е необходимо едно уточнение за записаните сводници турци, 
че всъщност се отнася за представители на ромската общност, която се 
увеличава значително в страната след Първата световна война следствие 
на прииждането на множество скитнически катуни от Австрия, Румъния, 
Гърция, Турция и Сърбия.117

Въпреки увеличаването на броя на сутеньорите и проститутките 
не само в София, но и в страната не се наблюдават похищения на жени 
и деца с цел търговия на „бели роби“. отвличанията на деца са свързани 
с проблеми при настойничество, а на жени е свързано с един архаичен 
остатък за краденето на булки. В света нещата изглеждат малко по-раз-
лично и трафикът на жени и деца в Европа, Америка и Близкия изток 
засяга стотици човешки животи. Следствие на докладите постъпващи в 
он е изработена и приета нова международна конвенция, преследваща 
търговията с пълнолетни жени на 11 октомври 1933 г. 

конвенцията въвежда наказуемо преследване и определя за прес-
тъпление подбуждането, привличането на пълнолетни жени дори и при 
тяхно съгласие с цел проституция в съответната държава или при трафик 
в чужбина. Споразумението следва една дълга стъпка на он, която цели 
предоставянето на всички граждански лица защита срещу сексуално 
насилие, принудителна проституция, изнасилване и семейно сексуално 
насилие. 

Актът от 1933 г. е ратифициран от 11 държави до 1936 г. – Судан, 
швеция, швейцария, България, Афганистан, иран, Румъния, норвегия, 
Чехословакия, Унгария и Белгия, но до навечерието на Втората световна 
война броят на пописалите споразумението страни постоянно нараства. 

115  Пак там, оп. 11, а.е. 1176, л. 100–104.
116  Пак там, л. 105–106.
117  ЦдА, ф. 370к, оп. 8, а.е. 519, л. 31–32.
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Подписът на България под текста е положен от димитър Миков, а с Указ 
№106 от 24 август 1934 г. конвенцията е одобрена от цар Борис ІІІ. Бъл-
гарската държава ратифицира конвенцията, но се случва куриоз, и при 
изпращането на документите в Женева се оказва, че на тях няма държавен 
печат. МВРи отправя молба до организацията да върне документацията 
и на 20 октомври същата година коригира недоглеждането. две години 
по-късно от МВРи отговарят и положително на идеята за подписването 
на конвенция, забраняваща и преследваща използването на проститу-
цията от други лица. Подобна договореност не се осъществява поради 
избухването на новия световен конфликт, но показва общите нагласи сред 
международната общност за превенция срещу сексуалното насилие.118

Вглеждането в документите показва присъствието на една разлика 
в отношението на българския политически елит към проблемите със 
сифилиса, проституцията и трафика на бели робини през междувоенния 
период в сравнение с времето до войните. Между 1879 и 1919 г. държавата 
е изолирана от международните рамки за превенция срещу проституция-
та и венерическите болести, като се стреми да прилага чуждия опит и да 
компенсира непрекъснато във вътрешнозаконодателен план. В началото 
на 30-те години се забелязва едно самочувствие сред българския законо-
дател, че вече не само догонва със закони, но дори изпреварва някои за-
падноевропейските държави въпреки множеството трудности и пропуски 
в нормативната уредба.119 Това се потвърждава от една методология преди 
приемането на даден закон да се сравнява неговата актуалност спрямо 
подобни актове в балканските и западноевропейските държави. При за-
конодателството относно проституцията се прилагат същите действия 
и легациите са натоварени да съберат законите и правилниците в тази 
област, действащи в Англия, Франция, Унгария, италия, Австрия, Румъ-
ния, Сърбия, Гърция и Турция. 120 След изпращането им в София се вижда, 
че българските закони имат осъвременена визия в сравнение с тези на 
балканските и в някои аспекти превъзхождат тези на западните държави, 
ако е необходимо се отстраняват и недостатъците. Спрямо проституцията 
българският законодател изостава в тежестта на предвидените наказания 
особено при сравнение с Великобритания, където търговията с цел сек-
суална експлоатация се наказва със затвор от 7 г., а в някои от колониите 
се добавя и санкция от камшик. 

118  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 77, 112–114, 200, 232, 251.
119  Пак там, ф. 176к, оп. 12, а.е. 977, л. 1–2, 6, 14–16, 24.
120  Пак там, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 251–256.
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непълнотата в законодателството постепенно се запълва и на 14 
септември 1934 г. МВРнЗ – дирекция на полицията, издава наредба за 
домашните помощници (слугини), която открива служба за надзор, нас-
таняване и просвета на домашните слугини в София. Текстът се състои от 
3 раздела с 38 чл. и има за цел да „предпази селското момиче от поквара, 
лошо отнасяне или експлоатация“121. Първоначално влиза в сила само 
за столицата, но след една година се въвежда в Пловдив, Варна, Бургас 
и Русе. наредбата обхваща взаимоотношенията между работодател и 
работник: гарантира ежемесечното изплащане на заплатата на наетата 
домашна помощница, която варира от 200 до 600 лв. и нагоре; предпазва 
момичетата от своеволия, физическо и сексуално насилие от страна на  ра-
ботодателя; право да работи като слугиня има само лице навършило 14 г.; 
наетите момичета не могат да се разменят между различни домакинства; 
ползват се с безплатна храна; въвеждат се медицински удостоверения за 
слугините, които гарантират, че в родните им места не върлуват заразни 
болести; всички се ползват с безплатно болнично и амбулаторно лекуване; 
стриктно се следи къде е настанено всяко момиче и какъв е здравният 
му статус.

Съгласно записаните постановления в наредбата се гарантират пове-
че права на работодателя, но е направена огромна крачка в защита правата 
на момичетата работещи като слугини по силата на наказателния закон, 
който ги предпазва от икономическа, физическа и нравствена злоупотреба. 
Също така от МВРнЗ налагат и становището посредническите агенции за 
слугини да се закрият и с всички функции да се натовари новосъздаденото 
бюро за домашни помощници под надзора на комитета за закрила на мла-
дото момиче. Тази стъпка обуславя откриването на домове за настаняване 
на слугини, които се издържат от таксите събирани от работодателите и 
отпусканата от държавата помощ.

наредбата получава подкрепа и от лекарската общност в страната, 
поради това че въвеждането на медицински свидетелства за младите 
момичета може да спомогне за превенцията срещу разпространението 
на сифилиса. Специалистите по кожни и венерически болести отправят 
изложение до дирекция на полицията, което подкрепя усилията на ин-
ституцията за предпазване на уязвимите групи в българското общество 
и настоява за последваща регламентация на борбата с венерическите бо-
лести. Съгласно предложението отправено от д-р Цветан Савов взимането 
на мерки включва морални, материални и медицински средства.

121  ЦдА, ф. 370к, оп. 8, а.е. 519, л. 31б.
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Моралната страна обхваща разгръщането на предварително разра-
ботена пропаганда, която включва сказки, беседи, публикации, пропа-
гандни филми, разпространявани безплатно или срещу минимална такса 
от здравни, училищни, полицейски и военни власти. Подпомагането на 
института за борба с венерическите болести и основаването на музей. 
Материалният въпрос за подсигуряване на превенцията срещу „великия 
имитатор“ включва допълнително финансиране за фонд против венери-
ческите болести, за който индустрията, банките и застрахователите да се 
облагат с данък от 1% върху всички платени данъци и сумата да се внася. 
Всички индустриални и търговски предприятия да внасят годишно по  
2 лв. такса на служител, от всички глоби 1% да се заделя за фонда и най-
общо казано във всяка сфера от икономическия живот на страната да се 
въведе годишна марка от 1 лв.122 

Предложението следва желязна логика за гарантирането на свръх 
приходи, за да се употребят при изкореняване на сифилиса, който към 
средата на 30-те години изпраща България на челните позиции по забо-
леваемост в Европа. Финансовият план за организирането на фонда не 
е нещо ново и се прилага от държавата в борбата и с други обществени 
проблеми.  

Медицинските мерки съдържат откриването на кожно-венерически 
отделения във всички болници в страната, безплатно принудително ле-
чение, създаване на профилактични медицински пунктове, изкореняване 
на алтернативната или шарлатанска медицина и създаването на изправи-
телни домове-болници, където паралелно с лечението на леки жени, да се 
провежда и професионално обучение за започването на прилична работа. 

Според лекарите с въпроса за сифилиса в България може да се при-
ключи в рамките на 7 до 10 г. при наличието на предвидените финансови 
средства и поощрението на ранния брак с премахване на всички църковни 
такси. Ликвидирането на френската болест най-накрая може да доведе 
и до реализацията на отдавнашната идея за пренасочването на всички 
средства в лечението на туберкулозата.

Предложението в по-голямата си част е възприето от държавните 
институции и може да служи като пример за допълване между държава, 
експерти и общество. Впоследствие приетото законодателство е изпратено 
на он като доказателство за въведените мерки в страната за покрови-
телстване на децата, пресичане на трафика на жени и деца, борбата против 
проституцията и безнравствените издания. 

122  Пак там, л. 37–39.
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Първото, което се случва е подписаният допълнителен договор за 
екстрадиция между Съединените американски щати и царство България 
на 8 юни 1934 г. да бъде ратифициран с подписите на кордел Хъл и негово 
височество царя на българите Борис ІІІ на 22 август 1935 г.123 Екстрадици-
ята между двете държави включва хора извършващи престъпен банкрут, 
фалшификатори, трафиканти и проститутки. двете държави допълни-
телно се споразумяват да обменят информация двустранно и чрез он за 
дейността на над 100 издателя на порнографска литература в Европа.124 

По силата на договореността до 1940 г. отвъд океана са върнати в 
България няколко проститутки. Една от последните жрици е невена 
Стоянова даскалова от Плевен, която ползва и фамилиите Гайдарова, Фи-
липова и илиева. напуска родината през 1921 г. и заминава за страната на 
неограничените възможности със съпруга си илия илиев, но е изгонена за 
проституция. Връща се с фалшиви документи за самоличност през 1926 г. 
и отново е изпъдена. Третият опит на плевенчанката е по-сполучлив и 
се задържа в САЩ до декември 1939 г. в полигамни отношения с двама 
съпрузи, но продължаваща да се занимава професионално с проституция. 
Високата 1,60 см, тегло 76 кг и с основно образование невена даскалова 
окончателно е екстрадирана за България на 50 г., но не се завръща в стра-
ната и се установява да живее в шербург, Франция.125

Житейският път на жената от Плевен е показателен за износа на „жива 
плът“ от България. Слабообразовани жени заминават за Западна Европа 
и Америка със съпрузите си, за да проституират, а мъжете им се превръ-
щат в сводници. Това е най-разпространеният модел между войните, но 
съществуват макар и рядко случаи на целенасочен трафик, като случая 
с артистичния чуждестранен гастрол на 16 момичета, които акостират в 
различни европейски бордеи. две от девойките са открити в белградски 
бардак, а на останалите следите се губят. импресариото на жените след 
време се сдобива с две къщи в София, без да изпитва скрупули, че обрича 
човешки същества на живот, изпълнен с пороци и болести. 126 

дирекция на полицията за пресичане на трафика на жени и деца е в 
непрестанна връзка с Международното криминално полицейско бюро във 
Виена и с негова помощ успява да предпази немалко жени от попадане в 
мрежата за продажба на „жива плът“. В началото на 1938 г. от кайро в Со-
фия пристига предложение за обща обмяна на информация за търговията 

123  дВ, бр. 108 от 22 август 1935 г.
124  ЦдА, ф. 177к, оп. 2, а.е. 72, л. 62, 151–157. 
125  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 650, л. 49. 
126  Златарева. В. Цит. съч. 240. 
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с жени и момичета между силовите структури на България и Египет.127 
Планът е приет от българските власти и между двете държави регуляр-
но до 1941 г. се обменят данни. контактите на българската полиция с 
различните полицейски служби в Европа, Америка и Африка са налице 
през 30-те години и започват да дават резултат в борбата със сексуалния 
трафик и следенето на неморалните издания. 

Безнравствените публикации са лесни за контрол в сравнение със 
сифилиса и проституцията, но държавата следва изработения план за 
подобряване на законовата рамка за превенция срещу порока и болестта. 
През лятото на 1936 г. е издадена наредба-закон за борба против вене-
рическите болести, която допълва действащото законодателство и раз-
ширява контрола на здравните власти върху проституцията и лечението 
на сифилис.128 Според закона лекуването е задължително и за сметка на 
държавата или общината в държавните и общински болници, ако болни-
ят е беден. Частните болници се задължават да оказват само безплатна 
първа помощ. Здравните власти започват да следят за здравословното 
състояние на лица и групи, които с начина си на живот или професия 
представляват опасност за разпространение на венерически болести. 
основно следени са работници във фабрики, войници, ученици, бохеми, 
продавачи, келнери, работещи в сферата на изкуството, хора с различна 
сексуална ориентация, проститутки, лица с фриволно поведение и т.н. 
Всички тези лица се задължават да удостоверяват здравния си статус 
чрез медицинско свидетелство. При неподчинение на властите преглед 
и лекуване се налагат принудително. Предвижда се строго наказание от 
глоба и затвор за тези, които знаят, че са болни от сифилис и влизат в 
полов контакт с други лица.129 държавата криминализира за първи път 
умишленото и неумишлено заразяване с венерически болести.

наредбата закон е изцяло издържана в духа на времето и отговаря 
на новите обществени реалности след Голямата депресия. нарочното 
разпространение на зараза и от двата пола се санкционира и подлежи на 
съдебна отговорност. Предвид спецификата на следените хора и групи, се 
въвежда лекарската тайна както за самоличността на лекуваните болни, 
така и за  начина им на заразяване. Лекуването е задължително за мъже 
и жени от всички възрасти, но за малолетните отговарят техните роди-
тели. конфиденциалността на информацията е задължителна за всички 
длъжностни лица при изпълнение на служебните им задължения и може 

127  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 338. 
128  ЦдА, ф. 393к, оп. 1, а.е. 33, л. 145.
129  Пак там, л. 146–147.
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да бъде нарушена само с решение на съда. Засекретеността на данните 
на откритите болни се налага от обхвата на следене – проучват се прос-
титутки, клиентите им и представители на двата пола с хомосексуална 
ориентация. Последните не се преследват по силата на нЗ, а с намерението 
да се издирят болните от сифилис и подложат на лечение.

При лекуването на проститутките е въведена по-рано споменатата 
идея на лекарското съсловие за болници-приюти за лечение на малолетни 
и пълнолетни проститутки от сифилис, които докато трае медикамен-
тозната интервенция се обучават на занаят за нравственото им издигане 
и повторна интеграция в обществото. Всички лекари се задължават да 
разпространяват безплатни брошури и наставления издадени от ГднЗ за 
естеството на венерическите болести и тяхното значение за семейството. 

Лекарите така или иначе устройват сказки и кино-беседи, особено 
деен е д-р димо Бурилков, който срещу 10 лв. за граждани и 5 лв. за учени-
ци просвещава обществото за сифилиса като лична и обществена болест.130 
Публичните представяния се радват на задоволителен интерес и носят на 
по-бележитите лекари по около 3500 лв. приходи на проява, но особено 
учениците изпитват емоционално колебание в това дали да заделят 5 лв. 
за сказка за сифилиса или да дадат 5 лв., за да разгледат еротични кадри 
на хронофотограф в обикалящите страната незаконни фургони. намесата 
на държавата, съгласно новоприетото постановление с отпускането на 
дотации, превръща образователната пропаганда против венерическите 
болести в безплатна и общодостъпна за всички обществени прослойки.

държавните институции при прилагане на наредбата-закон в частта 
ѝ за проститутките се сблъскват с непреодолими затруднения. от всичко 
изложено дотук е видно, че броят на явните проститутки варира, а на 
тайните е неизвестен. Проститутките са добре платени и от получавани-
те проценти или пълни суми до напускането на занаята след около 25 г., 
ако нямат здравословни проблеми, имат в свое притежание значителна 
сума пари, която често използват за зестра и сключват брак или водят 
задоволителен живот. Всъщност жените не се нуждаят от финансовото 
покровителстване и услугите на държавата, а единствено от медицински 
грижи и съдействие при социалната им реинтеграция. Лечението е про-
блемно поради дългия курс за приемане на салварзан и неосалварзан, но 
откритието на пеницилина през 1928 г. от Александър Флеминг само след 
две десетилетия разрешава лекарските затруднения около венерическите 
заболявания. 

130  ЦдА, ф. 619к, оп. 1, а.е. 15, л. 7.
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Социалната интеграция на жените също има две страни, като изцяло 
зависи от качествата на отделната личност и на обществото. Първо през 
годините дирекция на полицията непрекъснато се опитва да настани 
бивши проститутки на работа във фабриките, като премълчава тяхното 
минало. обаче, когато се разкрие от работодателя или от другите работ-
нички предишното занятие на жената, за да се избегнат конфликти или 
протести, доскорошните проститутки се уволняват от предприемачите. 
Подобна съдба ги сполетява и при намирането им на работа като прода-
вачки или домашни помощнички. 

напълно достъпни и лишени от прояви на неприязън са заниманията 
на келнерки по кафенета, кръчми, като кабаретни и циркови артистки, но 
тези професии предразполагат за връщане към проституцията. Бившите 
проститутки отбягват полската работа, защото е тежка и груба, а по селата 
са подложени на масови подигравки. ключовата пречка за реинтеграция 
на отказалите се от занаята жени е мнението на обществото по градове и 
села, което сложило маската на фарисейски морал обвинява в разпуснат 
живот проститутките, но не се свени да заграбва държавни и общински 
земи131, да мами, лъже, краде, злослови срещу колеги чиновници, за да 
заеме постовете им или спре кариерното им развитие, лишава работници, 
прислуга от полагащите им се надници и т.н.

Втората пречка за включването на жените безпрепятствено в живота 
по правилата на писаните закони и моралните норми е Световната ико-
номическа криза.132 Проститутките свикнали на безделие, лек живот и 
разполагането с повече пари започват да търсят при отказването си само 
лека и добре платена работа. икономическата криза не засяга древния 
занаят и жените могат да избират между това да останат в професията 
или да поемат по нормалния път. В средата на 30-те години на миналия 
век в българската полиция достигат до заключението, че в български 
условия проститутките, незасегнати от венерически болести и изгради-
ли добра клиентела, продължават да работят до сблъсъка със сифилиса 
или до срещането на подходящия съпруг. Тези, разболяващи се твърде 
рано от венерически болести и последвалият от това отлив на клиенти, 
се обръщат масово за помощ към държавата и предпочитат изтърпява-
нето на подигравките с воденето на непретенциозен живот, придружен 
от сигурността на скромното възнаграждение на предложената работа. 

131  населението масово присвоява незаконно общински и държавни земи от 500 м2 до 
10 дка. дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 744, л. 314–332.
132  ЦдА, ф. 393к, оп. 1, а.е. 33, л. 145.
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Суровата действителност в страната принуждава институциите да 
ограничат преследването на тайната проституция, а да се съсредоточат в 
превантивна дейност спрямо причините, подтикващи жените да продават 
телата си и в социалната грижа за подпомагане на малолетните моми-
чета. държавата получава подкрепа в това свое начинание от частните 
благотворителни организации – дружество на приятелките на младото 
момиче, дружество за просвета и възпитание на домашните помощнички 
и дружество за борба с детската престъпност. 

достъпът до образованието и получаването на добро морално 
възпитание залягат в основата за защита правата на децата, а оттам и 
възможността повечето от тях да бъдат предпазени от превръщането 
им в жертви на трафик. начинанието е подето от САЩ още през 1912 г., 
когато от Вашингтон предлагат на Холандия да свика една конференция 
за възпитанието, която да изработи международна конвенция. Първата 
световна война отлага проекта, но след подписването на мирните договори 
идеята е реализирана през 1925 г. със създаването на Международното 
бюро за възпитание в Женева.133 

от он още през 1935 г. обръщат внимание на правителството в София 
за важността на предприетите действия за събиране на сведения за тър-
говията с жени и закрилата на децата, за да се добива по-ясна представа в 
национален и международен план какво се случва, като се прави разлика 
при прилагането на законодателни мерки за превенция. дирекция на по-
лицията и ГднЗ отговарят чрез МВРи, че следят стриктно всички данни 
за вътрешна и международна търговия с „бели робини“.134 

Полицейските и здравни инспектори не само разгръщат мащабна 
операция след 1936 г. за задържането на лица уговарящи момичета и жени 
за разврат в странство, но правителството заявява своята готовност без 
възражения да подпише бъдещата конвенция, забраняваща и преследваща 
използването на проституцията от други лица, като коригира пропуските 
в законодателството на страната.135

докато трае операцията на дирекция на полицията и ГднЗ от дирек-
ция консулско-стопанска към МВРи изпраща до он обобщена информация 
за законодателните и административни постъпки на държавата за закрила 
на децата, с които са изпълнени всички предписания от Женева, въпреки 
че няма приет закон за закрила на подрастващите. 

133  ЦдА, ф. 393к, оп. 1, а.е. 33, л. 72
134  Пак там, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 300, 310, 344, 356, 380
135  Пак там, ф. 393к, оп. 1, а.е. 33, л. 113–117, 127–128, 141.
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Българската държава подпомага деца и възрастни по силата на на-
редбата-закон за обществено подпомагане влезнала в сила през 1934 г. 
Съгласно залегналите разпоредби ключов е създаденият по силата на 
чл. 34 „Фонд за обществено подпомагане“. Фондът се финансира подобно 
на изброените по-рано идеи на лекарите венеролози за финансирането 
на борбата против сифилиса, с известни дребни разлики в събираните 
парични суми. В средата на 30-те години на миналото столетие управлен-
ският елит организира финансовата обезпеченост на държавата в усили-
ята ѝ за справяне с болестите, проституцията, социалното неравенство и 
подпомагането на хората в неравностойно положение чрез въвеждането 
на пряко и косвено подоходно облагане. казано другояче, богатите или 
едрият капитал са задължени да платят повече за изкореняване на соци-
алните злини.

Парите от Фонда за обществено подпомагане се управляват от Висш 
съвет за обществено подпомагане, който е под председателството на въ-
трешния министър и има за членове столичния кмет, представители на 
различни министерства, съюзи, дружества и синода. освен държавното, 
областното, общинското и църковно ръководство към съвета през 1936 г. 
са прикрепени 7 областни инспектори по обществени грижи завършили 
специализиран курс, преди да заемат длъжността. Съветът чрез фонда 
финансира мащабна социална дейност – организира курс за учителки-
съветнички, които да работят за подобряване на здравните и битови 
условия в селата за закрила на селското дете. Подпомага 273 комитета в 
провеждането на беседи за правилното възпитание на децата, манифес-
тации на ученици, изложби и забави.

През 1936 г. консултативният орган отпуска средства за дружество 
за умствено закъснелите деца, което полага основите на възпитателен 
институт за такива деца, и за комитет за закрила на телесно недъгавите 
деца, който основава първата ортопедично-съвещателна станция в София 
и подпомага откриването на ортопедични отделения за недъгави деца в 
страната. Средства се отпускат и за съществуващите вече държавен ин-
ститут за слепи и трите института за глухонеми деца. Една от основните 
цели пред съвета за обществено подпомагане е в близко бъдеще да уве-
личи капацитета на институтите, защото към момента в тях се приемат 
само 12% от подлежащите на образование глухонеми и 28 % от слепите 
подрастващи.

В рамките на цялата 1936 г. държавата изразходва 39 441 392 лв. за 
обществено подпомагане, от които за деца и юноши под 18 г. са дадени 
27 317 664 лв. Част от тези средства са предадени на заведенията за 
обществено подпомагане в страната и питомците в тях: ясли 8 броя с  
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349 питомци – 1 300 000 лв., сиропиталища 31 бр. с 1134 сираци и полу-
сираци – 3321 000 лв., дом за бавноразвиващи се деца с 23 възпитаника – 
110 000 лв., домове за порочни деца 2 бр. с 130 момичета и момчета –  
65 000 лв., дом за недъгави деца 2 бр. с 161 питомци – 320 000 лв., дом 
за слепи деца с 89 незрящи – 20 450 лв., дом за глухонеми деца 3 бр. с  
173 възпитаника – 53 650 лв., здравни станции 39 бр. посетени от  
67 112 деца годишно – 231 000 лв., млечни кухни 3 бр. с дневно хра-
нене на 330 бебета – 57 000 лв.,  предпазни домове 3 бр. с 350 легла –  
350 000 лв., домове за родилки 2 бр. с 91 легла – 35 000 лв., социални трапе-
зарии 3265 бр. с 270 225 храненици – 11 684 000 лв., дневни детски домове  
56 бр. с 3 136 деца – 789 000 лв., детски общежития 38 бр. с 1 072 подраства-
щи – 529 000 лв., разпределителен детски дом с временно пребиваващи  
285 деца – 50 000 лв.; летни лагери, летовища и игрища 1002 бр. с преми-
нали през тях 90 276 момичета и момчета – 6 352 000 лв.136 

държавата мощно подтиква и дотира населението за обществена 
благотворителна инициатива. В рамките на голямата кампания за изко-
реняване на социалните проблеми и подобряване средата на живот са 
вмъкнати и решения за превенция срещу проституцията. наличието на 
домове за деца в неравностойно положение предоставят възможност на 
момичетата и жени с извънбрачни деца да получат адекватна помощ от 
държавата, докато си стъпят на краката, а не да търсят спасение от глада за 
себе си и челядта им в захващането с проституция. В края на 30-те години 
жените, влизащи в древния занаят вече не могат да бъда определяни за 
жертви на мизерията, а по-скоро като последица от стремеж за безгрижен 
и луксозен живот или плод на поквара и склоняване към проституция. 

В България все още домашната прислуга предоставя кадрите за прос-
титуцията и този модел е устойчив и  непреодолим. Младите момичета от 
село, работещи като слугини се осведомяват за богатството на градския 
живот и въпреки заплахата от „великия имитатор“, част от тях прекрач-
ват бързо границата между нравственост и безнравственост, влизайки 
в света на съблазънта, за да изкачат бързо икономическата стълбица на 
обществото. Единици са тези девойки, които успяват да прилъжат богати 
и по-възрастни господа от тях, за да ги издържат и задоволяват капризите 
им или да сключат изгоден брак.

домът за домашната прислуга със стаите за преспиване, настаняване 
и бюро за намиране на работа функционират пълноценно, но не разпо-
лагат с панацея за душевните страдания и копнежи на градските нито на 
селските момичета, които изпитват стремеж към пари и социална свобода, 

136  ЦдА, ф. 393к, оп. 1, а.е. 33, л. 15, 17–18.
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но младите жени не бива да бъдат обвинявани за тези свои тежнения. 
изкушенията в столицата се твърде големи, а неграмотността, придру-
жена с миенето на чинии и прането на мръсно бельо, логично отрежда 
на много жени мястото на социални маргинали. Проститутката също е 
маргинализирана в своето битие, но поне всичко изброено дотук, показва 
че повечето живеят без финансови затруднения.

Тайната проституция се следи само за здравния статус на жените, 
но не така стоят нещата със сутеньорите и сводниците, които се роят 
около паричния оборот, генериран от сексуалните услуги. от годишните 
доклади до он се разбира, че за времето от 1937 до 1939 г. има множество 
присъди за подбуждане към разврат. През 1937 г. за сводничество на строг 
тъмничен затвор е осъден 1 човек, а на тъмничен затвор – 30 мъже и  
12 жени. За възбуждане на съблазън с цел  проституция са осъдени 29 мъже 
на тъмничен затвор. За откриване на нелегален публичен дом на тъмни-
чен затвор – 1 мъж, и за имотни облаги чрез съвкупление или блудство в 
тъмницата попадат 6 мъже и 9 жени.  За разпространение на порнограф-
ски издания са заловени и осъдени 1 мъж и 1 жена. до началото на юли 
1939 г. на строг тъмничен затвор са осъдени 24 мъже и 4 жени сводници, 
за съблазън с цел проституция в затвора влизат 21 мъже, а за откриване 
на тайни бардаци присъди излежават 5 мъже и 1 жена. Заловени са и  
25 сводници и сутеньори за подбуждане към проституция, като в зандана 
попадат 33 мъже и 9 жени за сводничество и проституция. изгонена от 
държавата е една унгарска проститутка на 34 г., а множество българки 
са интернирани в малки градове за превъзпитание. Полицията през тази 
година и до началото на Втората световна вона не регистрира случаи на 
международна търговия с жени и деца.137 докладите до он за превенцията 
срещу трафика на жени и деца се изпращат от българските институции до 
1941 г., но това е обичайна практика за българската държава, която спазва 
международно поетите ангажименти пред организацията за годишните 
отчети по различни въпроси.

Рапортите с осъдените за безнравственост показват, че полицията не 
бездейства, но поредицата от акции не притежава ресурса да изкорени 
тайната проституция, а единствено има за цел да ограничи нейния обхват 
и сведе риска от разпространение на венерически болести до минимум. 
Постепенно полицейските анкети достигат и до замесените блюстители 
на закона в търговията с „жива плът“. 

В донесения до София от полицейската дирекция в Пловдив на 5 юли 
1937 г. се разбира, че в града под тепетата проституцията взима застраши-

137  ЦдА, ф. 176к, оп. 11, а.е. 1176, л. 388–389, 400–401.
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телни размери. инспекторите знаят, че в девет хотела в централната част 
пребивават проститутки, но организираният лов на жрици се проваля, 
защото полицейската акция предварително е издадена на собствениците.

След два дни при повторен опит на инспекторите са открити по една 
проститутка в хотелите „одеон“ и „Станимака“, но резултатът отново е 
далеч от очакваното. двата провала логично водят до молба за помощ от 
столицата. Пристигналите криминалисти от София подготвят фалшива 
акция и успяват да заловят канарчето, което се оказва полицейският аг-
ент ІІІ категория Георги Минков. Последният е забелязан, докато гуляе с 
хотелиерите, и дочут как издава мнимата трета акция, но е арестуван по-
късно, докато спи с проститутки. Софийските инспектори след обстойна 
проверка разкриват, че съдържателите на хотелите „Търговски“, „Бъл-
гария“, „Розова долина“, „Бургас“, „Цар Борис“, „Христо Ботев“, „Бристол“, 
„Аспарух“, „одеон палас“ и много други допускат жени с леко поведение, 
за да блудстват с гостите.138

В „Търговски“ залавят две жени да приказват със селяните в канцела-
рията на хотела. Момичетата пушат и пият кафе с мъжете, като едната е 
по оскъдна пижама, а другата седи в неприлична поза срещу евентуалните 
клиенти. При разпитите в полицейския участък „гумата“ развързва ези-
ците на собствениците за изградената система от плътски удоволствия. 
на пловдивската гара хотелиерите често сядат по околните кафенета при 
значими събития в града и очакват пристигането на проститутките от 
София. Вечерно време по бреговете на Марица почти във всички хотели, 
заведения, локали и незаконни комарджийски салони е препълнено с 
проститутки. изключение от правилото са хотелите „Париж“, „Цар осво-
бодител“, „кооп“  и „Астория“139. В Пловдив по това време има множество 
хотели и част от собствениците се издържат основно от присъствието на 
проститутките.

Всички хотели, уличени в поддържането на разврат се глобяват с 50 
до 2000 лв. и се затварят принудително за срок от един до няколко месеца. 
Софийските инспектори след проведената медицинска проверка качват на 
влака всички пребиваващи и пристигащи жрици на любовта, които са зало-
вени докато трае акцията и ги изпращат към родните им места. Жените са 
принудени да закупят билетите за железницата със собствени средства и 
напускат разочаровани тепетата. Пловдивският панаир е притегателен за 
платен разврат и за двата пола от цялата страна. Проститутките са между 
20 и 36 г. българки, арменки и туркини, като повечето от тях пребивават 

138  ЦдА, ф. 370к, оп. 6, а.е. 806, л. 244–245.
139  Пак там, л. 247.
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в града докато трае панаира, а след това напускат Пловдив и се отправят 
за София, Варна и Бургас. Тази вътрешна миграция на проституиращите 
лица от столицата и вътрешността към черноморските курорти функци-
онира и до ден днешен. 

Георги Минков проспива един важен житейски урок, че колкото и до-
бре да въртиш „гумата“ по чужди гърбини, понякога тя може да заиграе и 
по твоята. След разпит „мръсният“ полицай си признава, че не само взима 
подкупи, но и сводничи на проститутки. Показанията му са потвърдени 
от Стефан Гергинов собственик на „Бургас“, който в съдружие с двадесет-
годишната „маман“ Мара Христова сводничи на проститутките в хотела. 
Тайният бардак е покровителстван от агент Минков срещу тлъст хонорар, 
но „мръсното“ фанте има по-високи амбиции и в съдружие с друг полицей-
ски агент Георги Паунов започват да прибират такса покровителстване 
от всички пристигащи проститутки в Пловдив.

Софийските полицаи събират богат набор доказателства за ко-
рупционната схема от броя на изнудваните жени до нанесените побои 
над камериерки от Георги Минков, защото не го предупреждават, когато 
в хотелите се появят нови проститутки. двамата корумпирани агенти са 
уволнени и подведени под съдебна отговорност, но се оказват само част 
от изградената престъпна система в пловдивска полиция.140 

Здравните и полицейски власти се справят със задачата за разкри-
ването на проститутки, сводници, сутеньори и болни от венерически бо-
лести, но дирекция на полицията се изправя пред проблема с „мръсните“ 
служители на реда. Униформената полиция се оказва, че стои на по-голяма 
висота от цивилната полиция и това се доказва от вътрешните анкети на 
ведомството, проведени до навечерието на световния конфликт. Акцията 
в Пловдив води до мащабно разследване по сигнали за продажни полицаи 
в цялата страна и отстраняването им от служба141. Проведената поли-
цейска анкета за търговията с любовни ласки е претекст за по-мащабно 
разследване във втория по-големина град на държавата.

В края на 30-те години се изпълнява договореността между Анкара и 
София за изселването на турското население.142 Емигрирането на турците 
от българската държава е придружено от множество злоупотреби, които 
стават не само част от системата на подкупи около проституцията, хазарта 

140  Пак там, л. 249–250, 267–272, 321.
141  Пак там, л. 28–30, 34–38, 50–55. 
142  Гюдуров, д. България, мюсюлманското малцинство и турската пропаганда (1923–
1944 г.). София: нБУ, 2020, 93–217.
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и контрабандата, но и ги измества поради мащаба на финансовия поток. 
Турският консул в Пловдив е косвено и пряко част от голямата картина.

както е добре известно, проститутките продават телата си, но не и 
душите си, а през сърцето на проститутка се достига до много истини. 
неуниформена полиция следи проститутките, но също така нелегалния 
хазарт, шпионите, трафикантите и прочее. на 5 юли в София постъпва 
сигналът за проститутките в Пловдив, но той е придружен с доклад на 
местния полицейски агент иван недялков Млечков, който разкрива ма-
щабна дейност за присвояване на пари от местната полицейска структура.

докато софийските полицаи разпитват леките жени, провеждат и 
анкета сред 49 лица, която разкрива, че никола Бояджиев един от на-
чалниците на пловдивската градска дирекция е корумпиран. Бояджиев 
е широко скроена личност, срещу пари укрива рапортите на агентите от 
отделение „Б“ за дейността на кемалистите, а в кафене „кристал“ покрай 
играта на комар и забавлението с проститутки продава информация на 
турците за готвените акции по разкриване на турския шпионаж. Връз-
ката между никола Бояджиев и кемалистите е трайна и дълбока. на ул. 
„Яким Груев“ живее вдовицата Елена давидова, която е отдала няколко 
стаи под наем на „свободни“ млади момичета, които често се посещават 
от турския консул и кемалисти. Жената на Бояджиев събира комисиона-
та от проститутките и ключовата информация за хода на изселването в 
Пловдив и околността. Семейните гешефти включват полицаите Павел 
кожухаров и димитър керкелов, които разследват случаите, нуждаещи 
се от потулване. Прикриването на престъпления от групата се извършва 
след получаването на подкуп, който може да достигне до 5000 лв. в зави-
симост от тежестта на провинението.143

донесенията за хода на изселването са ключови за прикриването 
на изнесените към Турция 6 милиона лева на братята Аликочеви, които 
продават имоти и акции с банкова тежест. Сумата минава през граница 
чрез търговците на тютюн братята Яни и Атанас Власеви, а Бояджиев и 
секретарят на полицията кръстев прикриват незаконния износ на пари. 
нечистите сделки продължават чрез паспортното бюро „куриер“, което 
събира неправомерно 70 000 лв. от изселнически турски семейства и 
плаща комисиона на пловдивския полицейски началник.

н. Бояджиев чрез друг свой авер Георги донев в съдружие с Меджит 
Хакиев, касиер на Пловдивската мюсюлманска вероизповедна община, 
отмъкват от нея 500 000 лв. с фалшиви разписки. отделно от това тримата 
имат изготвен списък на училищата в общината, разделен на две– кема-

143  ЦдА, ф. 370к, оп. 6, а.е. 806, л. 115–120, 131–134, 185.



156 димитър Гюдуров

листки и антикемалистки. Групата, ако не получи пари от учителите се 
намесва Бояджиев, който изпраща турските даскали и при най-малкото 
провинение за трудоваци в Северна България. Това по никакъв начин не 
възпрепятства двамата приятели, полицейският началник и турският 
консул, да обикалят градските локали. 

Разследването срещу проституцията в Пловдив отваря портите на из-
градената изнудваческа империя на никола Бояджиев, която включва още 
рекет на магазинери евреи, които, ако откажат се задържат под фалшиви 
обвинения и се подлагат на физическо малтретиране в ареста, изнудват и 
сплашват се отделни хора, заведения и фирми за суми между 500 и 4000 
лв., организират се покер игри на втория етаж в една от стаите на кафе 
„кристал“ и се изнудва кафе „Феникс“, също да се включи в провеждането 
на вечерни хазартни и плътски забави.144

Показанията срещу никола Бояджиев набъбват всекидневно и се да-
ват от униформени полицаи, цивилни агенти, учители, магазинери, хора 
с различни професии и занимания. Размахът на служебната злоупотреба 
шокира МВРнЗ и всички замесени лица без много шум са уволнени или 
арестувани, за да се потули скандала, но не и никола Бояджиев. Главният 
организатор на изнудваческата империя минава между капките, наказа-
нието, което понася е преместването на служба от Пловдив в Плевен и 
вместо да бъде подведен под съдебна отговорност и уволнен, единствено 
е понижен в длъжност. 

Пловдивският областен полицейски инспектор к. шкендеров се за-
стъпва за колегата си н. Бояджиев и настоява за нова анкета, която докато 
се провежда, приятелят му да носи службата си на друго място в страната. 
Застъпникът шкендеров е любовник на жената на Бояджиев и също като 
него „мръсно“ фанте, но на 9 ноември 1937 г. група от столични полицаи 
отново е в Пловдив за разследването на шкендеров и цивилните агенти 
от Х полицейски участък д. новичанов, Груев и ичеков. 

Четиримата попадат в полезрението на иван Преславски, директор 
на дирекция на полицията, след нови донесения за корупция в Пловдив 
срещу групата от Х участък и Бояджиев, продължаващ със старите си за-
нимания в Плевен. к. шкендеров е запечатан на множество фотографии 
да посещава хазартни салони, локали и тайни квартири на проститутки 
в София и Пловдив, но следящите го агенти не успяват да съберат доста-
тъчно данни за покровителстване на тайна проституция. Въпреки това се 
натъкват в кабинета му на поредица от поставени звънци, за да не бъде 
изненадан, ако в този момент прелъстява жени.

144  Пак там, л. 135, 138–139, 140–142, 146–163.
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Пловдивският областен полицейски инспектор единствено е уличен в 
имотна измама в съдружие с началника на пловдивския нотариат, уликите 
са събрани след като двамата са забелязани да гуляят заедно. двамата 
приятели продават държавен имот струващ 3 300 000 лв. за 1 000 000 лв. 
и прибират комисиона за няколкостотин хиляди лева. Всички следени 
„мръсни“ полицаи са арестувани и обвинени в служебни престъпления. на 
17 декември н. Бояджиев е уволнен и впоследствие затъва в дългове от 
покер и се отдава на пиянство, а делата внесени от прокуратурата срещу 
полицаите от Х пловдивски участък са прекратени от съда.145 шкендеров 
добре знае, че с контакти и пари под масата може да отървеш кожата, но 
темата за корупцията в държавата и администрацията са тематика за 
бъдещо изследване. 

Пловдивската афера е показателен пример за затрудненията на дър-
жавата в превенцията ѝ срещу тайната проституция и престъпността, 
които са поле за изява на хора назначени на политическа или държавна 
служба, която им предоставя възможността за незаконно забогатяване 
чрез корупция, сводничество, афери, гешефти, изнудване, измами и под-
купи. Въпреки мъчнотиите, управляващите в София не се отказват от 
ограничаването на платената любов, ликвидирането на всеки опит за 
трафик на жени и деца, изчистването на пазара от порнографски произ-
ведения и изкореняването на сифилиса.

на 11 февруари 1938 г. се назначават тайни агенти с безименни карти 
за държавните железници и пряко подчинени на директора на дирекция 
на полицията, за да разследват евентуалната поява на организирани прес-
тъпления и корупционни афери. Агентите между 1940–1944 г. подпомагат 
и „сифилистичните“ отряди при издирването на заподозрени лица за 
пренасянето на венерически болести. Следят се пристигащите чужденци 
в България, която численост е средно на месец между 90–160 човека, и 
излизащите 30–50 човека български поданици за разпространение на 
сифилис и порнографска литература.146

Българската православна църква ускорява и разглеждането на дела 
за безнравственост от духовните съдилища през 1940 г. и затяга редици-
те, поради зачестилите съобщения за прелюбодейства на свещеници.147 
народният представител иван Петров е един от морално ощетените. де-
путатът от Тетевенска околия е възмутен от изтеклата информация, че 
е осъден от Софийския духовен съд за порочно поведение. иван Петров 

145  Пак там, л. 221–225, 236–243, 328–330.
146  ЦдА, ф. 370к, оп. 6, а.е. 716, л. 1–100.
147  Пак там, ф. 797, а.е. 947, л. 1–50.
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развратничи с държавния чиновник донка Христова Бояджиева, но уяз-
веният съпруг фотографа иван Хлебаров разкрива любовната аферата на 
духовния съд, вестниците и иван Багрянов.148 Плътските удоволствия в 
страната все още крият голям риск за заразяване със сифилис, но депу-
татът и „опозореното“ семейство на късмет се разминават от срещата с 
„великия имитатор“. 

Световната научна общност търси средството за бързото лекуване на 
сифилис и замяната на арсеновите деривати салварзан и неосалварзан, 
за които се разбира, че „бледа трепонема“ развива резистентност. Раз-
работката на пеницилинов антибиотик през 1942 г. е в своето начало и 
военните действия в света ограничават неговото разпространение само 
в рамките на англосаксонските съюзници до 1945 г.149 През годините на 
Втората световна война българската държава не разполага с пеницилин, 
но натрупва достатъчно запаси от салварзан и неосалварзан през 30-го-
дини, които се набавят лесно чрез приходите от продажбата на опиум. 
През 1940–1941 г. в България започва масова кампания за серологично, 
клинично и микроскопско изследване на населението за ендемичен и 
придобит сифилис. Рапортите на „сифилистичните“ отряди разкриват, 
че болните от луес принадлежат към различни социални, етнически и 
религиозни групи. Първите етапи от проверката през 1941 г. сочат, че в 
селата около 0,6% от домакинствата са болни или от 4 до 6 семейства на 
100–150 къщи, но в отделните фамилии сифилисът засяга от 1 до 4 човека. 
Плачевно е положението в смесените райони, селища и махали, където 
живеят българи и турци, сред които се наблюдава висока смъртност на 
деца между 1 и 6 г. в огнищата, засегнати от „великия имитатор“. През 
1942 г. статистиката осветлява, че почти няма незасегнато село в страна-
та от венерически болести, а сифилисът, ендемичен и придобит, обхваща 
между 4 и 7 семейства в малките населени места.150. 

В градовете болните от луес и основно в София се установяват по-
трудно, но проведената пропаганда от градските венеролози, извър-
шените дискретни акции на здравните и полицейски инспектори сред 
проститутки, работници, войници, артисти, ученици и хора с различна 
от общоприетата сексуална ориентация се оказват успешни. издирените 
личности и семейства, разсейващи венерически зарази, всички до един по 

148  Пак там, ф. 389к, оп. 1, а.е. 61, л. 1–4.
149  Wainwright, M. Hitler’s Penicillin. Perspectives in Biology and Medicine, Volume 47, Number 2, 
Spring, 2004, 189–198.
150  ЦдА, ф. 372к, оп. 1, а.е. 2286, л. 8, 12, 20–27, 30–132.
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списък са задължени да се лекуват в клиниките по кожни и венерически 
болести.151

до края на Втората световна война политиката на българската държа-
ва спрямо трафика на жени и деца, проституцията, разпространението на 
порнографски издания и сифилиса следва международните договорености 
и приетите вътрешно законодателни актове без внасянето на промени. 

* *   *

Въпросът за публични домове и проститутките в България между 
1879 и 1944 г. се характеризира с разделението между регламентаризма и 
аболиционизма. Това е обусловено от общоевропейските държавнически 
възприятия, че проституцията е нормално явление, което не може да се 
ограничи и по-добре да се включи в законната икономическа дейност. Бъл-
гарската държава следва европейския модел и позволява на общините 
да наложат системата на регламентацията, узаконяваща една „социална 
язва“ в опит за контролиране разпространението на венерически болести. 
обществената реакция срещу платената любов заклеймява „паднали-
те“ жени, без да предприема необходимите стъпки за изкореняване на 
причините в обществото, които тласкат към проституция. Момичетата 
продаващи телата са определяни като „уличници“, които с ниския си 
морал развращават обществото. Разликата във възприятията на държа-
вата и обществеността изтикват съдбата на леката жена в периферията 
на значимите социални въпроси за разрешаване. двете международни 
конвенции от първото десетилетие на ХХ в. и главоломното разпростра-
нение на сифилиса обръща възприятията на властимащите и идеите на 
аболиционизма започват да взимат превес. Регламентаризмът се оказва 
неефективен за ограничаване предаването на венерически заболявания 
и трафика на жени захранващ индустрията. 

Първоначално действията на управляващите в София се обвързват с 
поетапното затваряне на бардаците, но въпреки че законовият контрол 
над проституцията се изчерпва, но и замяната с пълен аболиционизъм се 
обезсмисля, поради това че тайната професионална любов става все по-по-
пулярна. Променя се и самата проституция, която от типично градски фе-
номен ползван от градското население се разраства в повсеместно явление 
за обществения живот на страната. В градска среда става модерно бащата 
да води сина си при опитна жена, която да му отнеме девствеността, а мъже 
от средните и високи социални слоеве останали без брачен партньор, да 

151  дА – София, ф. 1к, оп. 4, а.е. 650, л. 3–5.
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уплътняват времето си с платени ласки. Проституцията пуска дълбоки 
корени в общественият живот на страната и доказателството за това се 
крие във факта, че явната и законово регламентираната е изместена от 
тайната, която не подлежи на контрол. 

След края на Голямата война българската държава се присъединя-
ва към международната превенция срещу проституцията и трафика на 
жени и деца. В рамките на едно десетилетие българските законодатели 
приемат едно модерно законодателство срещу трафика на „бели робини“, 
разпространението на сифилиса и борбата срещу проституцията. Управля-
ващите отчитат установените реалности и прехвърлят превенцията срещу 
професионалните сексуслуги в противодействие срещу венерическите 
болести, развиват една система от законови норми срещу откриването 
на публични домове и срещу лицата, обогатяващи се от експлоатацията 
на жените – сутеньори и сводници. Въведена е практиката за защита на 
индивидуалните права на проституиращите жени с мълчаливо разре-
шителен режим, който отговаря на международните договорености и 
българската действителност идеите за организираната държавна борба с 
проституцията чрез пълната ѝ забрана се преформулират от българските 
законотворци в превенция срещу престъпленията свързани с нея и защита 
правата на личността. 

В помощ на институциите за закрила на жените и децата се появя-
ват и множество неправителствени организации, които се финансират с 
частни и държавни средства. нормативната уредба в България съгласно 
международните правила на он обхваща три групи проблеми свързани 
със социалната политика: нормален живот на детето в семейството; деца 
застрашени от морална опасност и порочни деца; търговия с жени и деца. 
нормалният живот на детето се превръща в част от отговорностите на 
държавата за закрила на подрастващите с подобряване на жилищните, 
здравните, хигиенни и хранителни норми от гледна точка за нормалното 
отглеждане на детето. Взето е под внимание и влиянието, което оказват 
литературата и киното върху развитието на подрастващите и младежите. 
децата застрашени от нравствени опасности и порочните се защитават 
от новосъздадени учреждения и помощни служби. В страната бавно си 
пробива място новата европейска тенденция, мерките взимани от дър-
жавата чрез специализирани органи да подпомагат семейството, вместо 
застрашените и порочни деца да се отнемат и поверяват на чужди хора 
или организации. Западна Европа, от която идейно е неразделна част и 
българската държава определя, че за националната сигурност е ключова 
защитата и грижата на следващите поколения. 
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В България все още няма създадена подобна специализирана инсти-
туция, но с мълчаливото разрешение за здравите проститутки да рабо-
тят, тези с едно или две деца могат да ги оставят в дневните и временни 
домове, за да ги държат далеч от подробностите свързани с професията. 
Така жените не се откъсват от децата си за по-дълго време и остават част 
от живота на подрастващите. отстраняването на посредниците, сводници 
и сутеньори, доколкото е възможно, позволява на проституиращите жени 
да генерират и по-висок доход, който да гарантира съвместния живот на 
майката с детето ѝ. Търговията с жени и деца се ограничава от междуна-
родните конвенции, ратифицирани в навечерието на Втората световна 
война от 21 държави. Управляващите в София не приемат специализиран 
закон, но в духа на световните тенденции предприемат с няколко зако-
нодателни акта, които определят за престъпление умишленото и невол-
но разпространяване на венерически болести, трафика на жени и деца, 
съдебно преследване на сутеньори и сводници ползващи икономически 
облаги от проституцията и ползващите услугата. Постепенно държавата 
става и по-толерантна към хора с различна сексуална ориентация и при-
лагането на чл. 216 от нк, а интернирането става в случаи при умишлено 
и неумишлено разпространение на сифилис. 

За времето от 1879 до 1944 г. държавата извървява дълъг път в пре-
венцията срещу проституцията, венерическите болести и трафика на 
жени и деца, но в края на периода функциониращото законодателство в 
България може да се определи за напредничаво и вписващо се напълно в 
политиката на он по социалните проблеми. Промяната на политическата 
система след 9 септември 1944 г. води до налагането на прохибиционистки 
режим, който преследва като престъпление проституцията във всичките 
ѝ форми и проявления, както и всички свързани с нея дейности. 
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Футболните срещи  
като катализатор на антисъветски 
и антируски настроения  
в Съветския съюз: по примера  
на литовския клуб „Жалгирис“ 

Живко Лефтеров

Статията е посветена на една тема слабо позната в България – изявата 
на антисъветски и антируски настроения по време на футболни срещи в 
републиките от бившия Съветски съюз.1 За конкретен пример са взети 
привържениците на литовския клуб „Жалгирис“, които през октомври 
1977 г. осъществяват най-голямата такава демонстрация. Предвид ха-
рактера на съветската власт, опитваща се да потулва всяка съпротива и 
несъгласие, документите свързани със събитията обект на настоящата 
статия, станаха известни едва след разпадането на съветската държава. 
Те са своеобразна кулминация на периодично избухващите протести на 
литовците срещу наложената им чужда политическа власт и са чудесен 
пример за това как спортните събития и страсти могат да бъдат катали-
затор на съществуващите в обществото политически настроения. 

*    *    *

Съдбата на прибалтийските народи през ХХ в. и тяхната борба за 
държавна независимост неизбежно ги противопоставя на агресивната 
съветска държава. Поради тази причина антисъветските настроения и 
съпротива имат дълбоки традиции. След края на Втората световна война 
и повторното насилственото превръщане на Литва, Латвия и Естония в 
съветски републики, води до формирането във всяка една от тях на не-
зависимо антисъветско национално съпротивителното движение – т.нар. 
„горски братя“, аналог на съществуващото в България горянско движе-
ние. По данни на нкВд и кГБ те са най-много в Литва – около 300 групи 

1  Публикацията е разширен вариант на доклад, изнесен на националната научна конфе-
ренция „Футболът: разказан, въобразен, преживян и забранен“, организирана от депар-
таменти „история“ и „нова българистика“ и проведена в нБУ.
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с около 30 000 члена. За сравнение в Латвия са около 65 групи с 20 000 
члена, а в Естония 55 групи с около 15 000 члена. като цяло въоръженото 
съпротивително движение на територията на Съветския съюз и страните 
от източна Европа замира след 1956 г., но въпреки това по-малки групи 
и отделни хора остават непримирими.2 

След края на въоръжената съпротива, общественият живот в Ли-
товската съветска социалистическа република през 60-те, 70-те и 80-те 
години е доминиран от борбата за религиозни и национални права. 

За разлика от останалите съветски републики, Литва е единствената, 
в която близо 85% от населението изповядва католическа вяра, което до-
пълнително засилва чувството на идентичност сред литовците и тяхното 
противопоставяне на атеистичната власт. Поради тази причина от края 
на 60-те и началото на 70-те години съществуват традиции в самиздат 
списания на християнска тематика – „Бог и отечество“, „Скръбта Христова“, 
„Пътят на истината“, които достигат и до чужбина. 

освен религиозните, често срещани са и протестите на литовците 
за национални права. Литовското национално движение също издава 
редица нелегални списания – „Зората“, „Вестител на свободата“, „Пътят на 
нацията“ и др. В един от ранните символи на това движение се превръща 
морякът Симас кудирка, който през 1970 г. е съден за държавна измяна 
при опит да избяга в Съединените щати. По време на процеса срещу него 
във Вилнюс, той заявява: „не се признавам за виновен, тъй като не съм 
предал моята страна Литва. не смятам Русия, наричана днес Съветския 
съюз, за моя страна“.

най-масови и емблематични протести срещу съществуващата полити-
ческа и обществена действителност са демонстрации от 18 и 19 май 1972 г. 
в гр. каунас, останали в историята като „Разходката в каунас“. Поводът 
е погребението на литовеца Ромас каланта (19 г.), студент и дисидент, 
самозапалил се на 14 май и починал няколко часа по-късно. За място на 
своя самоубийствен протест той избира парка пред Музикалния театър в 
каунус, известен като място, където се събират основно младежи. Мястото 
е символично, тъй като през 1940 г. в същата сграда заседава Литовският 
сейм, взел под натиска на Москва решението за създаване на Литовската 
съветска социалистическа република. Тук Ромас каланта се залива с 3 
литра бензин и след вик на литовски „Свобода за Литва“, се самозапалва 
в знак на протест срещу русификацията и окупацията на родината си. 
Смъртта му провокира най-големите следвоенни бунтове. Последният 

2  Последният горски брат в Прибалтика – естонецът Август Сабе е убит в сражение с 
милицията на 27 септември 1978 г.
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му предсмъртен запис, открит в неговия бележник и станал известен чак 
през 1990 г. е: „Само системата е виновна за смъртта ми“. 

Въпреки, че сътрудниците на кГБ го погребват два часа преди обя-
вения час, пред дома му се събират множество младежи, които оттам 
тръгват по централния булевард на града. към тях се присъединяват и 
много други. демонстрацията продължава и на другия ден, а по данни на 
службите в нея се включват над 3000 души, основно ученици, студенти 
и млади работници. основният лозунг е „Свобода за Литва“, а протести-
ращите нападат милиционерски участък и няколко партийни клуба. За 
потушаване на недоволството в града са съсредоточени близо 7000 ми-
лиционери и войници. демонстрантите са масово бити и в крайна сметка 
разпръснати. Убити са около 10 души, включително един милиционер, 
а над 100 са ранени. 402 души са арестувани, стотици са осъдени или 
изключени от университетите в които следват, а Ромас каланта е обявен 
за психично болен. В следващите години властта не разрешава да бъде 
поставен надгробен паметник и гробът му до 1982 г. остава безименен.3 
независимо от бързите и брутални мерки, недоволството сред литовците 
не стихва. Само до края на същата 1972 г. още 13 души се самозапалват, 

3  През 2002 г., по случай 30 години от гибелта на каланта, на мястото, на което той се 
самозапалва е открит паметникът „Поле на жертвите“. 

Ромас Каланта (1953–1972)
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Демонстрациите в гр. Каунас, 18–19 май 1972 г.  
Източник: https://www.archyvai.lt/lt/lya.html
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вдъхновени от постъпката на каланта, между които и хора на 60, 62 и 
65-годишна възраст. 

Борещите се за религиозни и национални права в Литва получават 
подкрепа от създадената през 1976 г. в страната обществена група за на-
сърчаване на спазването на споразуменията от Хелзинки, която от своя 
страна също е подложена на репресии от страна на съветската власт. 

В периода 1970–1977 г. в страната са организирани около 50 различ-
ни публични демонстрации за религиозни и национални права (без да 
се имат предвид опитите за бягство зад граница, пресконференциите и 
подобен тип акции), което според изследователите е около 10% от всички 
демонстрации на отделните и различни дисидентски групи в Съветския 
съюз за същия период. кулминация на този дълъг процес са събитията, 
разиграли се през октомври 1977 г. 

Предвид мерките взети от органите за сигурност срещу възможност-
та от организиране на демонстрации, единствените места за събиране 
на по-голям брой хора остават спортните събития. най-многобройни, 
естествено, са футболните мачове, а легалното събиране предотвратява 
попадането под ударите на органите за сигурност. В предишни години има 
множество примери на пасивна съпротива по време на спортни събития 
особено ако те са международни. В такива случаи най-често литовските 
привърженици не стават на крака по време на изпълнението на химна на 
Съветския съюз. Първата по-ярка демонстрация е в края на 1975 г., когато 
след края на мач за първи път е издигат политическият лозунг „Свобода 
за Литва“ от привържениците на вилнюския футболен клуб „Жалгирис“.4 
В този случай милицията бързо разгонва зрителите след мача, без да има 
други последствия.5 

За Съветския съюз 1977 г. е една наситена със символика година, 
характерна с честването на 60 години от началото на т.нар. „Велика 
октомврийска революция“ и приемането на новата т.нар. „Брежневска 
конституция“.

4  клубът е основан през 1947 г. и е най-популярният в Литва. През първия сезон отборът на 
Вилнюс е наречен „динамо“, от 1948 до 1961 г. – „Спартак“, а от 1962 г. насам – „Жалгирис“ 
в памет на битката при Грюнвалд, чието литовско наименование е Žalgirio. Влиза в Първа 
лига на СССР именно през 1977 г., а през 1982 г. става шампион.
5  Първият по-сериозен инцидент на национална основа, с антисъветски и антируски 
привкус, свързан с футболна среща е на 4 април 1969 г. в Ташкент, Узбекистан. Тогава 
по време на среща между местния узбекистански „Пахтакор“ и „динамо“ (Минск), на 
трибуните са разпънати транспаранти с националистически лозунги. Загубата на 
узбекския отбор довежда до сбивания между привържениците на двата отбора. След края 
на мача няколкостотин младежи започват погроми в града, линчувайки всеки срещнат 
руснак или гражданин, имащ европейски черти. Безредиците продължават няколко дни. 
При потушаването им са арестувани около 150 узбеки, предимно младежи.   
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Стадион „Жалгирис“ (Вилнюс) през 1977 г.,  
украсен във връзка с 60-годишнината от Октомврийската революция. 

Строен през 40-те години, днес той е изоставен.  
Източник: https://vyrud.livejournal.com/309185.html

на 7 октомври 1977 г. Върховният съвет на Съветския съюз официал-
но приема новата т.нар. „Брежневска конституция“. В чест на събитието из 
цялата страна, както подобава при официални празници, домоуправители-
те са задължени да сложат съветския флаг във всеки блок и кооперация. 
не прави разлика и столицата на Литва – Вилнюс. от прозорците наред с 
общосъюзния флаг е спуснат и флага на Литовска съветска социалисти-
ческа република. Същия ден вечерта „Жалгирис“ (Вилнюс) приема като 
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домакин белоруския „двина“ (Витебск). капацитетът на стадиона от  
20 000 зрители е запълнен, като има и много правостоящи. Съдия на мача 
е руснакът Юрий Верейкин, което естествено предизвиква недоволство 
сред литовските любители на футбола. Литовските зрители присъстват 
на мача и заради честването на юбилейния мач № 300 на легендарния 
полузащитник на „Жалгирис“ Юзеф Юргелевич, кумир на отбора и него-
вите привърженици. 

Победата над „двина“ с 3:0 допринася за повдигане на настроението и 
всеобща еуфория, а голяма част от зрителите нахлуват на терена. опитите 
на наличните милиционери да ги спрат са неуспешни. още преди напус-
кането на стадиона започват спонтанни викове „долу конституцията на 
окупаторите“, „Свобода за Литва“, „Руснаци, махайте се“. Привържениците, 
пеейки литовски национални песни, минават по главния булевард на града 
„Ленин“, късайки плакатите посветени на 60 годишнината на комунисти-
ческия преврат. Разбити са и всички прозорци и витрини, на които има 
поставени агитационни материали за събитието. В случая милицията е 
изненадана, но все пак успява бързо да се мобилизира, а към нея се при-
съединяват специални сили на кГБ и военни части. Вследствие на това са 
извършени първите няколко десетки ареста, а множеството, струпало се 
на главния площад „Ленин“ е изтласкано в околните улици и разпръсна-
то. Арестите продължават, а предвид огромния им брой (няколкостотин 
души) задържаните са събрани в един отдалечен парк на града, където 
са подложени на масови побои и пуснати. Цялата вечер и през нощта 
болниците в града приемат пострадали както от демонстрантите, така и 
от органите за сигурност. комунистическата власт веднага взима мерки 
и още на другия ден няколко високопоставени служители на органите за 
сигурност са наказани за „неправилната подготовка на футболни мачове“.

Само три дни по-късно, на 10 октомври 1977 г., „Жалгирис“ (Вилнюс) 
отново е домакин на среща с руския отбор „искра“ (Смоленск). Стадионът 
отново е претъпкан. Взимайки предвид събитията от преди три дни, на 
стадиона са разположени военнослужещи, мнозинството произхождащи 
от средноазиатските републики, което внася допълнително недоволство. 
Литовския „Жилгирис“ отново постига победа, този път с 2:1 над смолен-
ския „искра“. С цел сплашване и респектиране, на излизане от стадиона 
всички зрители са принудени да преминат през плътни кордони от мили-
ционери и войници. Това не постига желания ефект, а единствено увели-
чава раздразнението и многохилядното множество се отправя отново към 
центъра на града. над един от мостовете над минаващата през Вилнюс  
р. нерис, към тях се присъединяват още няколкостотин души, неприсъст-
вали на мача, но очевидно очакващи нова демонстрация, подобно на тази 
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от 7 октомври.6 освен познатите лозунги, се издигат и нови: „Свобода за 
политическите затворници“, „отиваме в кГБ“, „Свобода за Пяткус“, един 
от известните литовски правозащитници и съосновател на Литовската 
Хелзинкска група през 1976 г. Любопитното в този случай е, че при изди-
гане на лозунгите „Руснаците вън“, по свидетелства на участниците, де-
сетки хора започват да викат „Тук с вас са и руснаци“, „За нашата и вашата 

6  Според органите за сигурност „тълпата“ е не по-малко от 10 000 души, което при 
капацитет на стадиона от 20 000 места прави около половината от присъстващите на мача. 

Заглавна страница на самиздат материала „Жалгирис“  
победи и грижите на КГБ“, посветено на събитията  

от октомври 1977 г. Публикуван е за първи път през март 1978 г.  
във вестник „Draugas“, издание на литовски език в САЩ.
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свобода“. демонстрантите пеят създадената през 1898 г. от композитора 
Винчас кудирка (1858-1899) „национална песен“, химн на Литва от 1919 
до 1940 г.7 По пътя са разбити всички прозорци и витрини, на които има 
поставени агитационни материали, посветени на 60 годишнината на 
ВоСР и новата конституция. Многобройното множество успява да прео-
долее със сблъсъци два милиционерски заслона по улиците на Вилнюс, 
обръщайки автомобили, включително и милиционерски. В крайна сметка 
част от хората достигат зданието на Цк на Литовската кП, опитвайки се 
да го щурмува. Тук се разиграват последните кървави сцени, вследствие 
на които протестиращите са разпръснати. 

По данни на органите за сигурност на 7 и 10 октомври официално са 
арестувани общо малко над 60 души, стотици са ранени, включително и 
милиционери, а много други идентифицирани като участници в събити-
ята, благодарение на заснемане на действията с камери, са изключени от 
университетите и комсомола. 

няколко дни след втората среща е свикано спешно заседание на 
ръководството на комунистическата партия с партийните секретари 
на окръжните комитети, директори на заводи и др., на която те са ин-
формирани в поверителен порядък за събитията. В типичен за нея стил, 
съветската власт налага почти пълно информационно затъмнение за съ-
битията. на 12 октомври единствено в. „Вечерни новини“ плахо отразява 
събитието, пишейки за четирима арестувани и наказани за хулиганство, 
но помествайки обширни критични бележки за начина на организиране на 
спортните събития в страната, даващи възможност на лентяи, пияници и 
други съмнителни типове да предизвикват безобразия по стадионите. 

Размириците във Вилнюс довеждат до промяна в реда на организи-
ране на футболните мачове на „Жалригис“ в бъдеще. Всички срещи вече 
започват да се провеждат през деня, а не привечер. Продават се по-малко 
билети от капацитета на стадиона, а останалите се разпределят чрез раз-
лични институции и заводи и не се пускат в свободна продажба. Учениците 
и студентите пък имат право да посещават срещи единствено ако са при-
дружени от учители и преподаватели. около стадиона са организирани два 
кордона, а понякога и три, включително такъв с милиционерски кучета 
и военни. оттогава се налага и практиката първите редове да се заемат 
от войници и цивилни милиционери. 

още на първия мач след споменатите събития, публиката демонстри-
ра своето отношение към действителността с напълно обратно поведе-
ние – пълно мълчание, въпреки победата на „Жалгирис“ с 1:0. напускането 
на привържениците е толкова строго охранявано, че по сполучливото 

7  Песента е възстановена като литовски химн през 1990 г. 
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Снимки на привърженици на „Жалгирис“ от началото на 80-те години, 
обект на наблюдение от службите за сигурност.  

Днес се съхраняват в архива на бившия КГБ на Литовската ССР.  
Източник: https://www.archyvai.lt/lt/lya.html
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определение на един литовски фен „всички се чувствахме като немски 
военнопленници в марш на Червения площад“. 

В следващите години се превръща в традиция след футболните мачо-
ве да се провеждат шествия, но за разлика от 1977 г., най-често мълчаливи. 
Разбира се, продължава издигането и на антисъветски лозунги по време 
на срещите, но контролът вече е тотален и служителите на кГБ бързо 
идентифицират конкретния зрител, който след това е „профилактиран“.

Последният по-сериозен инцидент преди разпадането на Съветския 
съюз е от 4 октомври 1987 г. Тогава Вилнюс става арена на масово сби-
ване с камъни, бутилки и колани между привърженици на „Жалгирис“ и 
ленинградския „Зенит“, в което участват близо 500 души.8 Въпреки, че са 
на свой терен, литовците не удържат и напускат боя.9

*    *    *

По време на описаните събития от 1977 г. в СССР все още не същест-
вува нищо подобно на субкултурата на ултрасите или футболното хули-
ганство, популярни в Западна Европа.10 Въпреки това, именно струпването 
на голям брой хора на спортни събития и в частност футболни срещи, се 
превръща в катализатор на изявата на потискани чувства и настроения, 
особено в националните републики. Затова и не може да се говори за 
организираност, а по-скоро за спонтанност при този тип изяви. отъжде-
ствяването с футболни клубове, в случая на литовците с „Жалгирис“, е 

8  През 2017 г. по случай 70 години от основаването на „Жалгирис“, Литовските държавни 
архиви организираха изложба, в която бяха включени и десетки снимки от архива на 
местното поделение на кГБ за периода 1984–1987 г. от тях е видно, че привържениците 
на отбора на трибуните са тайно заснемани по време на своето присъствие на срещи, 
педантично разпознавани и категоризирани.
9  Само две седмици по-рано е и най-масовото сбиване между футболни фенове в 
историята на Съветския съюз. на 20 септември 1987 г. в киев около 400 привърженици 
на гостуващия отбор „Спартак“ (Москва) успяват да въвлекат близо 500 фена на 
„динамо“ (киев) в грандиозен бой в центъра на киев, преминал през града и завършил 
на киевската гара. В крайна сметка освен стотиците ранени и унищожения автобус 
на „Спартак“, всички композиции заминаващи същия ден в московско направление са 
нападнати и изпотрошени. отражението на събитието в страната е толкова сериозно, 
че някои автори считат датата за начало на необратимия процес на разпад на Съветския 
съюз. Самата съветска власт с цел да сложи контрол над подобни бъдещи сблъсъци 
в принудителен порядък създава първите официални фенклубове. А в контекста на 
днешните междудържавни отношения отделни свидетели на сблъсъка, привърженици на 
„динамо“ (киев), преекспонират в ретроспекция събитието като начало на съвременното 
украинско национално-освободително движение. 
10  Под английско влияние първите истински агитки в Съветския съюз се сформират и 
организират в средата на 80-те години.
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фактор, спомагащ за съхранение на националната и етническа идентич-
ност в страна с интернационална идеология. 

от своя страна литовските борби и протести за религиозни и наци-
онални права са своеобразен катализатор на обединителните усилия на 
антисъветските настроения и в другите две балтийски държави – Лат-
вия и Естония. Активността и самоотвержеността на литовците води до 
подкрепа за тях от нелитовски дисиденти като Александър Солженицин, 
а в международен план от папа Йоан Павел II, който, освен, че избира ли-
товския за един от езиците, с които се обръща към света, е известен и с 
фразата си: „Половината ми сърце е в Литва“. 

колкото до футбола, спомените от съветско време остават трайни и 
пораждат нови традиции. днес най-близка връзка съществува между край-
ните привърженици на „Жалгирис“, „динамо“ (киев) и „карпати“ (Лвов), 
основаваща се на общи спомени и действия срещу „мръсните московци“. 

БИБЛИОГРАфИЯ

Алексеева, Л. история и мировоззрение правозащитного движения в СССР и 
России. http://www.polit.ru/article/2006/03/09/lma/

Алексеева, Людмила. Литовское национально-религиозное движение. – В: 
История инакомыслия в СССР: новейший период. Москва, 2011, 20–31

Гелер, М., некрич, А. Утопията на власт. История на Съветския съюз от 1917 
година до наши дни. Част 1–2. София, 1994. 

козлов, В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрушчеве и Брежневе (1953-начало 
1980-х г.г.). издание третье, изправленное и дополненное. Москва, 2009. 

Простаков, С. В Литве было 90 тысяч „лесных братьев“. http://rusplt.ru/fact/
lesnie_bratja.html

Рыжков, А. Антисоветчина в Литве: дали ли результат антикоммунистиче-
ские протесты 40-летней давности? http://glavred.info/avtorskie_kolonki/
antisovetchina-v-litve-dali-li-rezultat-antikommunisticheskie-protesty-40-
letney-davnosti-461965.html

народные волнения в СССР. 1953 – 1984. https://afanarizm.livejournal.
com/153804.html 

Kowalewski, D. Lithuanian Protest for Human Rights in the 1970s: Characteristics 
and Consequences. – Lituanus, Volume 25, No.2, Summer 1979

Tracevskis, R. The Legend of Kalanta. – The Baltic Times. https://www.baltictimes.
com/news/articles/26393/ 

Visgirdas, B. „Žalgirio“ pergalės ir KGB rūpesčiai. – Kronika. http://lkbkronika.lt/
index.php/ausra-nr-9/1313-zalgirio-pergales-ir-kgb-rupesciai.html



174

Християнството в Европа:  
съвременно състояние1

Паруш Р. Парушев

Въведение

на едно мисионерско събиране преди около десет години бях по-
канен да изложа своите размишления върху мисията на богословското 
образование в помощ на християнските общности, за да се ангажират те 
отново с бързо променящата се култура в посткомунистическа Европа. 
След събитието с говорителите д-р Мосай Сангума (Mossai Sanguma) от 
конго и д-р Синтия Чанг (Cynthia Chang) от Сингапур обсъждахме с вече 
покойния проф. кваме Бедиако (Kwame Bediako) от Гана различните лица 
на световното християнство2. не знаех тогава, че някои теми, които ес-

1  Първоначално материал, включен в тази статия, бе представен пред изследователския 
семинар на Международната баптистка богословска семинария в Прага, 17.09.2008 г. (IBTS 
Postgraduate Research Seminar, September 17, 2008), а след това изнесен като лекция на 
10.03.2009 г. пред международен семинар, специално организиран по тази тема от Цен-
търа за мисионерски изследвания „краутер“ на Църковното мисионерско общество на 
англиканската църква. Съществено преработен и допълнен текстът на лекцията е публи-
куван като: Parush R. Parushev, Christianity in Europe: The way we are now with a response by 
Vija Herefoss в серията монографии на Центъра през 2009 г. (Crowther Centre Monographs 
Series of the Church Missionary Society, Oxford, UK, 2009). изказвам признателност на д-р 
кати Рос (Cathy Ross), д-р Вия Хeрефос (Vija Herefoss) и на участниците в семинара за цен-
ните бележки и препоръки по време на лекцията и при отпечатването на материала. Тук 
текстът на публикацията е преведен от Мартин Хачикян, комуто благодаря за вложените 
усилия, с минимални редакторски промени и незначителна добавка на допълнителни 
библиографски източници.
2  В „Съвместна работа за Христовата кауза: изграждане на световната църква на Бога“ 
(Working Together for the Cause of Christ: Building God’s Global Church) – събитие на Global 
Church Tour, организирано с участието на Langham Partners International / John Stott Min-
istries and Christianity Today International в Гранд Рапидс, Мичиган, САЩ, 18–19.04.2008 г. 
Малко преди преждевременната си смърт кваме Бедиако публикува своето проницателно 
есе „Чия религия е християнството? Размишление върху възможностите и предизви-
кателствата пред християнската богословска наука: Африкански измерения“ (Whose 
Religion is Christianity? Reflections on Opportunities and Challenges in Christian Theological 
Scholarship: The African Dimension, in Andrew Walls and Cathy Ross, eds., Mission in the 21st 
Century: Exploring the Five Marks of Global Mission. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2008, 107–117).
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тествено се появиха в нашия разговор, вече са били представени за печат 
в един забележителен сборник от есета под редакцията на проф. Андрю 
Уолс (Andrew Walls) и д-р кати Рос (Cathy Ross). Можем с лекота да се съ-
гласим с проф. Уолс, че загрижеността на мисионерите идва „отвсякъде и 
навсякъде“3. В този сборник мисиолози с различна академична, културна 
и църковна принадлежност изследват характерните белези на мисио-
нерската работа в съвременното християнство по света. Петте белега на 
мисионерското дело, определени от д-р Рос4, съвпадат забележително с 
пророческите белези на въплъщаването на виждането за Царството Бо-
жие, изразени от проф. Глен Х. Стасен (Glen H. Stassen) и проф. дейвид П. 
Гъши (David P. Gushee)5.

В друга публикация защитавам тезата, че призивът към мисионерство 
определя живота на верния християнин, и изследвам как църквата да 
продължи напред към мисионерска ангажираност в съвременна Европа6. 
Разбирането си черпя от шестнайсетгодишния си опит в богословското 
образование като мисия на Международната баптистка богословска се-
минария (The International Baptist Theological Seminary) в Прага7 и Между-
народния баптистки богословски център в Амстердам – образователни 
институции, включващи в себе си много националности и култури, които 
служат на различни християнски общности в Европа и по целия свят. Раз-
гледах по-широкия европейски контекст и като мисионерско поле, и като 
участник в Божията мисия, като имах предвид три застъпващи се кон-
текстуални слоя: преобладаващите постмодерни европейски култури в 
техните конструктивни и деконструктивни изражения; новопоявяващите 
се групи в посткомунистическа Централна и източна Европа; европей-
ския контекст със силно ислямско културно влияние. Личният ми опит 

3  „Послеслов: Християнската мисия в контекста на 500-годишна история“. Пак там, 202–203 
(Afterword: Christian Mission in a Five-hundred-year Context, Ibid., 202–3).
4  Въведение: Таонга. Пак там. с. xiv (Introduction: Taonga. Ibid., xiv). В първия раздел от 
книгата д-р Рос въвежда петте белега на световната мисия в следната последователност: 
оповестяване на благата вест за Царството Божие; поучаване, кръщаване и изграждане 
на новоповярвалите; отклик на човешките нужди със служение, изпълнено с любов; 
преобразяване на несправедливите структури в обществото и стремеж към опазване 
целостта на творението и поддържане и обновяване живота на Земята.
5  Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context (Downers Grove, Ill.: InterVarsity 
Press, 2003), ch. 1.
6  Witness, Worship and Presence: On the Integrity of Mission in Contemporary Europe, Mission 
Studies, 24, No. 2 (2007), 305–332. Cf. Peter F. Penner (ed.), Theological Education as Mission 
(Schwarzenfeld, Germany: Nuefeld Verlag, 2005).
7  През 2014 г. институцията се премести в Амстердам, където преобразува и продължи 
дейността си като Международен баптистки богословски изследователски център 
(International Baptist Theological Study Centre, Amsterdam).
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на християнско обръщение е повлиян от колективното свидетелство на 
православни, католически и баптистки християнски общности. Това ми 
дава основание да вярвам, че християнската мисия в най-добрата си фор-
ма е живо свидетелство за дълбоки християнски убеждения в критични 
и ежедневни обстоятелства от живота и че тя се извършва по-добре чрез 
това, което си в ежедневието, отколкото чрез предварително планирани 
активности. Тези убеждения са формирани от освобождаващото виждане 
за Божието царство, проповядвано и въплътено в живота и служението 
на исус Христос. Те са вкоренени в реализирането на виждането в прак-
тиките на поклонението и проповядването, както и на въплъщаването 
му в социалните практики на изграждане на характера на вярващите. 
Тези вярващи съставляват общности, формирани под въздействието на 
радикалните изисквания на виждането за Божието царство в естествения 
поток на „литургия след литургията“, ако използвам метафората на Йон 
Бриа (Ion Bria)8. Християнските убеждения се доказват чрез работата на 
Святия дух в преобразяващ личността и обществото живот. Следователно 
целостта на християнската мисия се изявява във взаимосвързаните прак-
тики, свидетелстващи за Божието преобразяващо присъствие в живота 
на човека. както се опитах да илюстрирам с примери на мисионерско 
включване в съвременните източноевропейски култури, тя се изразява в 
пастирска помощ за унизените и маргинализираните и в трайно социал-
но посвещение на непримиримост към недостатъците, утвърждаване на 
положителните страни и освобождаване от недъзите на реалния живот 
в различните култури, както и в отношението към природата9.

като стъпвам върху мои предишни изследвания10, в тази статия раз-
глеждам начините, по които виждането за Царството на исус е предавано 
през вековете от първите ученици към съвременните последователи на 
Пътя на Христос. Популярните текстове за историята на християнската 
църква се обединяват около идеята за първоначалното единство на ран-
ната църква, по-късно разпокъсана от последвалото разклоняване на раз-

8  Ion Bria, The Liturgy after the Liturgy: Mission and Witness from an Orthodox Perspective (Geneva, 
Switzerland: WCC Publications, 1996).
9  Виж също: Parush Parushev. A Baptist’s Perspective on the Ecumenical Plurality of Missional 
Witness to the Way of Christ, in Bernd Jochen Hilberath, Ivana Noble, Johannes Oeldemann, 
Peter De Mey, eds., Ökumene des Lebens als Herausforderung der wissenschaftlichen Theologie / 
Ecumenism of Life as a Challenge for Academic Theology (Frankfurt am Main, Germany: Verlag 
Otto Lembeck, 2008), 275–296.
10  Walking in the Dawn of the Light: On Salvation Ethics of the Ecclesial Communities in Orthodox 
Tradition from a Radical Reformation Perspective, PhD Dissertation Fuller Theological Seminary, 
June 2007. Available through ProQuest, UMI No. 3260231, ISBN: 978-1-109-97994-7.
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лични църковни общности, която е отразена в „модела на дървото“ (или 
модела за единния произход). Противно на това схващане аз застъпвам 
идеята за органичното единство в разнообразието на християнски движе-
ния от самото начало – „модела на реката“ (или за многото източници)11. 
Следвайки това разбиране, бих искал да изложа твърдението си за важ-
ността на икуменическата цялост на местните църковни изражения на 
виждането за Царството и за техния принос към християнското общо 
свидетелство. Бих искал да предложа идеята, че в съвременния плуралис-
тичен в религиозно отношение и глобален секуларен свят за цялостното 
християнско свидетелство се изисква сътрудничество на християни както 
със сходни, така и с различни богословски нагласи.

Модели за усвояване на виждането за Царството

Библейските истории за живота и служението на исус и на ранните 
християнски общности свидетелстват с реалистичен и драматичен език 
за събития, които показват настъпването на жизнена и действена реал-
ност. В евангелията Той нарича тази реалност „Царството (царуването) 
на Бога наближи“. когато обикновени мъже и жени действат според това 
виждане, личният и социалният им живот се променя и придобива ново 
качество. исус настоява, че това царство и този нов живот са за „всеки“ и 
подтиква Своите ученици да го следват (Матей 19:9; сравни Йоан 21:2) 
дори за сметка на ежедневното си удобство и даже, ако трябва, с цената на 
живота си. Те трябвало да „вземат кръста си и да Го последват“ въпреки 
всичко (Марк 8:34). когато го направили, техният живот бил преобразен. 
Християнските писания разказват, че те от своя страна свидетелствали 
с живота и делата си и насърчавали хората да се присъединят към тях в 
прилагането на виждането за Царството, за да може то да бъде предадено 
нататък.

ключовият въпрос, който трябва да си зададем тук, е: „дали виж-
дането е още живо?“ Всяко виждане е уязвимо за контекстуално или 
идеологическо преиначаване (помислете за марксистката проекция на 
осъществените юдео-християнски есхатологични очаквания). С течение 
на времето фокусът може да бъде изгубен и жизнеността и привлекател-
ността на присъщата на виждането радикалност може да затихне. Човек 
се чуди: има ли механизъм за запазване на виждането? С други думи: 
Възможно ли е да се предаде едно виждане без съществено изменение, 

11  Curtis W. Freeman, James Wm. McClendon, Jr. and C. Rosalee Velloso da Silva, eds., Baptist Roots: 
A Reader in the Theology of a Christian People (Valley Forge, Pa.: Judson Press, 1999), Preface.
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което да го промени и да го превърне в нещо друго? Ще използвам исто-
рията като експериментална лаборатория в християнския живот (Матей 
7:16) и ще изследвам начините, опитани от християнските общности за 
запазване жизнеността на исусовото виждане.

Раннохристиянските общности: Възникнали на юдейската религи-
озна почва, ранните християнски общности не са били много изобрета-
телни в развитието на нови форми на религиозно съзнание и посвещение 
освен изключителната роля на „преживяванията с духа“ в слушането на 
благовестието и вярването в него (Галатяни 3:1-5). Повечето съвременни 
богослови се чувстват неловко, когато говорят за „религиозното прежи-
вяване“, с което да се обосноват твърденията на християните. както сви-
детелстват християнските писания от този период, ранните християни 
не са се притеснявали от това. Те не се колебаели да припишат своите 
преживявания „на величествената сила на Бога и да Му отдадат правото 
в богословските размишления за съкровените убеждения“12. Успехът на 
ранното християнство, неговата привлекателност и достоверност в очите 
на новоповярвалите са здраво свързани със способността му да осигури 
религиозни преживявания, кореспондиращи с твърденията за „надаре-
ност“, „изпълване“, „помазание“ и „овластяване“ от духа на Бога (деяния 
2:1-4)13. Воденото от духа преживяване на лични срещи с „възкръсналия 
и прославен Христос“ е може би най-важният фактор за страстното посве-
щение към исус – едно нововъведение без паралел в предходния еврейски 
религиозен опит14. Това посвещение се появява сред юдеите християни в 
забележително кратки срокове.

Христофаниите (явленията на Христос), смятани за божествена по-
ръка от Бога, за да се почита исус по начини, запазени само за Бога, са 

12  Lesslie Newbigin, The Household of God: Lectures on the Nature of the Church (New York: 
Friendship Press, 1954, 1953; reissued in 2008 by Wipf & Stock), 91.
13  Larry W. Hurtado, How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest 
Devotion to Jesus (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 2005), 179.
14  Ibid., 192, 198. За преглед на поне шест конкретни практики, които определят новите 
модели на раннохристиянското посвещение на исус като първостепенен божествен агент 
виж: Larry W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monothe-
ism (Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1998), 100-114. За църквата като общност, живееща в 
духа, виж: Spirit-gifted community practices в James Wm. McClendon, Jr., Doctrine: Systematic 
Theology, Volume II, rev. ed. with a new introduction by Curtis W. Freeman (Waco, Tex.: Baylor 
University Press, 2012, 1994), с. 367; сравни с. 325–452. Сравни също Бен Ф. Мейър (Ben F. 
Meyer) за раннохристиянското себеразбиране като „общност на излетия дух“ в Aims of 
Jesus (Eugen, Oreg.: Pickwick Publications, 2002, 1977), 239.
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ефективни не само в изграждането на твърди убеждения в божествената 
слава, дадена на разпънатия исус от назарет като възкресения Месия, но 
и за неговия „небесен статут като пълноправен представител на Бога“, 
седящ „отдясно на Величието“ (Евреи 1:3; сравни деяния 7:56). Христо-
фаниите са също „източник на когнитивно съдържание и вдъхновение“15 
за потвърждаване на ефективността на обявяваното от страна на Христос 
Божие управление и за есхатологичната спешност на неговата програма 
за евангелизиране посредством отдадено прилагане на неговото виждане 
и разпространяването му навред. Маклендън (McClendon) много точно 
отбелязва:

„Възкресението, следователно, е реално доказателство за това, че 
исус е Христос, и също така е формално доказателство за това, че Бог 
е Господар на историята. То е и бъдещо доказателство за света чрез 
вярата в Разпънатия и Възкресения… Възкресението на Христос на-
сред времето е  есхатологично събитие, с което се обявява крайната 
цел за творението и така се отваря прозорец на вярата за края на 
историята... Възкресението, с други думи, е връзката между земния 
Исус и нас, без него в най-добрия случай ще почитаме един спомен 
или ще се покланяме на един призрак16.“

Ранните последователи на исус са формирани от еврейските тради-
ции от периода на втория храм. Въпреки забележителното и новатор-
ско почитане на исус като Христос езикът и формите на предаването 
на виждането следват съществуващите юдейски религиозни модели: 
на ритуално и литургично преразказване на събитията от юдейската 
традиция от периода на втория храм; наизустяване, коментиране и 
запазване на значението на събитията във фарисейската традиция на 
строго тълкуване на Писанието; посветен колективен морален живот 

15  Hurtado, How on Earth… 194 and 197.
16  McClendon, Doctrine, 249–50 (курсивът е на автора). Това, че виждането на възкре-
сения Христос полага твърда основа за обръщението на св. апостол Павел и неговата 
благовестителска ревност „е трудно да се подложи на съмнение“ (Martin Hengel and 
Anna Maria Schwemerl, Paul Between Damascus and Antioch: The Unknown Years, translated by 
John Bowden (London: SCM Pres, 1997), 38; cf. 91–98). По-късно ще застъпя тезата, че тези 
водени от духа просветляващи преживявания с Бога в Христос са добре документирани 
от кореспонденцията на св. апостол Павел с коринтяните до явяванията на Христос в 
откровение и са засвидетелствани в различни църковни форми на християнски живот от 
монтанистите насам. Те са пазени свежи и живи в баптистичното или пневматологично 
течение на християнството.
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в общностите на есеите. Юдеи и християни са черпели от едни и същи 
източници по отношение на моралното поведение, вярванията за дей-
ността на Бог в историята, за живота след смъртта, за надеждите за бъ-
дещето и, чрез Филон Александрийски – за християнската апологетика 
и ранно богословие. В поддържането на виждането ранните месиански 
юдейски християнски движения са в дълг към древния юдаизъм и не-
говите синагоги на диаспората. Синагогите са били първите места, в 
които св. апостол Павел защитава новия път на изкупление и повечето 
от най-ранните последователи на движението на исус, които не са юдеи, 
са били привлечени най-вече сред езичниците, които „вече са били свър-
зани със синагогите в диаспората“17.

от друга страна, отлъчването от основната част на юдейската култу-
ра, и по-специално от синагогите, и съревнованието с новопоявяващия 
се равински юдаизъм в последващите векове засилват традицията на 
символното потвърждение и интелектуалните търсения на смисъла на 
вярата в Пътя на възкресения Месия. Елинистичната контекстуализация18 
и срещата с мисловната дисциплина на елинските школи водят до фило-
софски уклон, чужд на цялостното библейско повествование в ранните 
християнски размишления върху съкровищата, които са им предадени. 
от св. ириней Лионски (130–200 пр.Хр.) насам regula fidei (правилата 
на вярата – бел. прев.) или regula veritatis (правилата на истината – бел. 
прев.) започват да оформят механизмите на символите на вярата и из-
поведите, които стават по-късно твърдения за запазване на виждането. 
„Църквата преформулира юдаизма в съответствие на заобикалящата я 
гръко-римската култура“19. Това преформулиране е било в ръцете на ран-
ните християнски апологети и философи. Те фокусират виждането върху 
набор от консенсусни вярвания и изтласкват жизнени, водени от духа, 
но не напълно ортодоксални общности, следващи моралното виждане за 
юдейския Месия, извън появяващото се общо течение на новата религия. 
Вън от центъра, но не и извън полезрението. както вече е споменато на 
друго място, вместо да сведат вярата до „набор от идеи, за да може вярата 

17  Julie Galambush, The Reluctant Parting: How the New Testament’s Jewish Writers Created a 
Christian Book (San Francisco, Calf.: Harper, San Francisco, 2005), 19. За силното привличане 
на езичниците към синагогите в диаспората, което е улеснило евреите-християни в раз-
пространяването на месианското виждане на евангелската вест в елинистичния контекст, 
виж: Hengel and Schwemer, Paul between Damascus and Antioch, 75–6; cf. 50–80.
18  Andrew F. Walls, The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of 
Faith (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books/ Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark, 1996), 18–19; cf. 26–54.
19  Chaim Raphael, The Springs of Jewish Life (London: Chatto & Windus/The Hogarth Press, 
1982), 178.
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да стане [интелектуално] разбираема“ и интелектуално защитима, тези 
общности развиват „определена позиция, от която да размишляват върху 
убежденията и практиките, които съставят реално споделения живот в 
Христос“20. Това е позиция, която дори до днес осигурява начина на живот 
на „Божиите хора с отворена Библия, готови [да видят видения и да чуят 
гласа на възкресеният Христос отново и] да Го следват“21.

Установената църква: В един по-късен период на официално при-
знаване и последвалото доминиране на константиновото християнство 
се отваря нова възможност за подсилване на виждането чрез силата на 
публични правила и развита философска схематизация. Подобно на раз-
витието на Мишната и Талмуда в юдаизма във времето, когато юдеите 
са се борили за оцеляване във все по-усложняващата се действителност 
на пренебрежително-подигравателно отношение към тях в диаспората 
сред християни, Църквата – неразделена и победоносна, бидейки на пе-
челившата страна в обществената система, започва да изгражда огради, 
за да защити виждането от всяко друго мнение, което може да предиз-
вика статуквото ѝ като идеологическа сила, разпределящата властта 
в християнизираната култура. Разнородната християнска общностна 
нравственост е канализирана в християнизирани обществени социални 
правила. Различните начини за разказване на историите от Евангелието и 
богатството от знаци на спасително присъствие на Бога на израел и исус 
Христос, разпознаваеми в Писанието и раннохристиянския опит, скоро се 
втвърдяват в строги литургични практики, църковни правила и катехи-
зични наръчници. Гласът на Бога в Писанието е укротен и канализиран в 
съборни съглашения и в официалното учение на триумфиращата църква. 
Този глас в крайна сметка е обсебен от двуфокусната църковна схема на 
тълкуване чрез двата (частни) източника на откровението: Писанието и 
преданието. непосредственото преживяване на реалността на Царството 
от първите последователи на Пътя на възкресения Месия е заменено от 
съзерцание и размишление върху най-голямото добро, излъчващо се от 
Бога или отиващо към Бога. Regnum dei (Божието управление – бел. прев.) 
е заменено от Visio dei (съзерцание на Бога – бел. прев.). „Яркостта на [Бо-
жията спасителна дейност] е изгубена“ и според уместното обобщение на 
Х. Ричард нийбур (H. Richard Niebuhr):

20  Freeman et al., Baptist Roots, ix.
21  Ibid., 7.
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„да се разглежда съзерцанието на Бога като върховен принцип на 
християнския живот означава да се следва течението на Платон, 
Аристотел и Плотин независимо от това в каква степен съприкос-
новението с еврейските пророци може да промени гръцкия възглед 
за реалността. да се каже „Божието царство“ означава да се застане 
до исая, Еремия и исус от назарет независимо колко елинистична-
та мъдрост може да обогати прозрението и да насочва практиката. 
да се нарече виждането най-голямото добро за човека означава да 
се направи съзерцанието, колкото и да е подготвено от дейности и 
водещо до действия, крайната цел на живота. да се постави сувере-
нитетът на Бога на първо място означава да се направи покорното 
действие първостепенно пред съзерцанието, въпреки че много тео-
рия (от гръцкото Θεορια – съзерцание, бел. прев.) е нужна за действие... 
Терминът „Божие царство“ поставя основния акцент върху Божията 
инициатива22.“

Със сигурност дори и литургическите традиции не са били съвсем 
съгласни (и все още не са) за това, как Писанието се вписва в преданието 
и как виждането за Бога трябва да бъде предавано нататък. някои са се 
пазили от схоластичните търсения за естеството на Бога и са предпочели 
негативния (апофатичен) път23 на съзерцанието, като са се ограничавали 
до говорят много малко за това кой е Бог и какво Той може и не може да 
прави, и са оставяли много място за Божието тайнствено дело в човека, 
в църквата и в обществото. Скоро обаче тайнствените Божии начини са 
били смесвани с културата в етноцентричните древноизточни и източ-
ноправославни общности24.

Реформация в центъра: на имперския съвет във Вормс (18.04.1521) 
официално е обявен друг поглед върху исусовото виждане. По думите 
на Мартин Лутер: „освен ако не бъда убеден от свидетелството на Писа-

22  H. Richard Niebuhr, The Kingdom of God in America (Hanover, Conn.: Wesleyan University 
Press, 1988, 1937), 18; 20–21.
23  То се „опитва да познава Бога не в това, което е... а в това, което Той не е. То продължа-
ва от серия отрицателни твърдения“ (Vladimir Lossky, Orthodox Theology: An Introduction 
(Crestwood, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001), 32; Сравни неговото The Mystical Theol-
ogy of the Eastern Church (ibid., 1998), 23–43). За елегантен и сбит обзор на развитието на 
апофатичното богословие при църковните отци, особено във византийското богословие, 
виж същия: The Vision of God (ibid., 1983).
24  Parush R. Parushev, Narrative Paradigms of Emergence – Contextual Orthodox Theological 
Identity, Religion in Eastern Europe, volume XXV, Number 2 (May 2005), 1–39.
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нието или от ясни разумни аргументи… аз съм обвързан от Писанията, 
които цитирах, и моята съвест е пленник на Божието слово.“ В заключи-
телните думи от защитата на Лутер пред официалния имперски съвет 
на император карл V „основите на протестантизма са изложени, за да 
се видят от всички: протестантите се покоряват на Библията над всеки 
друг авторитет“25 с изключение на авторитета на разума. По времето на 
папа Павел III (1534–1549) са направени последните сериозни опити да 
се преодолее отцепването на протестантски групи от Римската църква в 
немските земи, швейцария и Англия. Тези опити се провалят. Продължи-
телният събор в Трент (1541–1563) в своите систематични опровержения 
на основните протестантски твърдения и последвалите протестантски 
контраопровержения отварят широка пропаст в западното християнство, 
която все още подлежи на възстановяване. дебатите на събора в Трент 
потвърждават легитимността на хармонизирания авторитет на Писани-
ето и латинската сакраментална (апостолическа и църковна) традиция 
в нейната Томистка форма. Членовете на съвета се съгласяват, че нито 
Писанието, нито неписаното предание са пълни сами по себе си. Еван-
гелската чувствителност на официалните богослови на католическата 
църква ги предпазва да не позволят на преданието да вземе преднина и 
така да направят „неписаното предание допълнение и в известен смисъл 
съперник на Писанието“26. Въпреки това обаче се появява една „традиция“, 
която доминира дебатите. догматическите определения на събора са били 
изразени – съзнателно или не, с езика на протестантския рационализъм. 
Бъдещата епоха на научни открития и технологични нововъведения само 
ще подсилва упованието в силата на разума за поддържане на исусовото 
виждане.

опитът на протестантския бунт през шестнайсети век да призове 
Църквата да погледне с нови очи на суверенността и близостта на Бога и 
на спасението, дадено от Божията благодат, води до нов набор от строги 
постулати, наредени в стройни богословски системи и интелектуални 
доктринални построения от авторитетните школи на презвитериатите 
и синодите. Ускорено от изобретяването на печатната преса през първа-
та половина на петнайсети век, настъпва обръщане към самоувереното 
мислене на декарт за организиране на богословските сюжети в интелек-
туални теологически игри на сцената на „декартовия театър на вътреш-
ното аз“. Великото виждане е било подчинено на академични спекулации, 

25  Mark A. Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Grand Rapids, 
Mich.: Baker Academics, 2000), 154-5.
26  McClendon, Doctrine, 470.
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основани на печатното Слово чрез просто написани слова. другите гласове 
са били подложени на подигравки и отхвърляне и доста често (жестоко) 
заглушавани.

Радикална реформация на периферията: освен за британските общи 
баптисти (чието основаване при менонитите от Уотърленд в Холандия 
(Waterland Mennonites)27 все още се дискутира), методистите (с начало 
в свидетелството на Моравските братя) и някои течения на „религията 
на сърцето“ на пиетистките движения за обновяване сред лутераните от 
седемнайсети и осемнайсети век28, доскоро нямаше особен интерес към 
тези отцепили се или сектантски групи. дори и за споменатите по-горе 
течения за религиозно обновление слабо се отчита фактът, че те се по-
раждат като отклик „на доктриналната прецизност на протестантското 
правоверие и на триумфа на католическото [догматическо] възвръщане в 
Европа.“ Те са наблягали на „преживяната вяра и чувствения отклик, как-
то и нравствено израстване и достигане в мисия и благотворителност“29. 
Това, че те са наблягали върху работата на Святия дух, често е било прене-
брегвано. както нол правилно отбелязва: „Въпреки че нито един от тези 
доктринални приноси не е напълно нов, те са различни от традиционното 
протестантско поучение“30. но дори и нол включва радикалите и тяхното 
богословско самосъзнание под протестантския чадър.

Едва в началото на двадесети век валидността на тези гласове ще бъде 
разпозната в социално-политически аспект и ще бъде анализирана исто-

27  За аргумент за силното влияние на последователите на Мено върху британската бап-
тистка идентичност виж Glen Stassen, Anabaptist Influences in the Origin of the Particular 
Baptists, Mennonite Quarterly Review 36 (October 1962); 322-48; idem, Opening Menno Simons’s 
Foundational Book and Finding the Father of Baptists Origins Alongside the Mother—Calvinist 
Congregationalism, Baptist History and Heritage 32:2 (Spring 1998): 34–44; and idem, Revision-
ing Baptist Identity by Naming Our Origin and Character Rightly, ibid., 45–54.
28  За появата на пиетизма в германското лутеранство и „здравата мрежа на връзки и 
общи интереси, които свързват пиетистите на континента, евангелистите в Британия и 
хората на съживлението на американското поле“, виж Noll, Turning Points, 229 ff. За набор 
от богословски гласове от периферията на тези религиозни общности през вековете, виж 
Freeman et al., Baptist Roots.
29  Jeff Bach, Voices of the Turtledoves: The Sacred World of Ephrata (University Park, Pa.: Univer-
sity of Pennsylvania Press / Göttingen, Germany: Vandenhoek & Ruprecht, 2003), 11; cf. 8–15.
30  Turning Points, 224-5. За непосредствеността и интензивността на духовната среща, до-
вела джон Уесли и по-късно Чарлз Уесли до преживяване на увереността в спасението си 
през 1738 г. в общността на Единството на братята (Моравските братя), виж Ian Randall, 
What a Friend We Have in Jesus (London: Darton-Longman-Todd, 2005), 25–9.
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рически вътре във и извън тези общности31. и едва от втората половина 
на миналия век тяхната богословски последователна и характерна гледна 
точка върху виждането за Царството започва да се изучава сериозно. В 
преобладаващата част от католическото и протестантско схоластично 
богословстване „Царството рядко е било ключова категория в християн-
ското богословие… [те] дълго са пренебрегвали този централен елемент 
в посланието на исус“32. като се имат предвид богословските качества на 
преживяването и въплъщаването, не е изненадващо, че първоначалният 
импулс за изучаване на техните отличителни качества идва от мисионер, 
а не от бюрото на академичен богослов. Сега ще се опитам да разгледам 
отблизо това радикално течение за християнско-мисионерско преразказ-
ване на историята за преобразуващото исусово виждане.

Съвременни църковни въплъщения  
на християнското свидетелство

Поглед към началната точка. В началото на статията разгледах трите 
юдейски модела – на храмовото поклонение, на срещите в синагогата и 
на радикален нравствен живот – използвани от християнските общности, 
за да поддържат и да дадат нов живот на виждането на Христос. В една 
изразителна история авторът на Евангелието от Матей записва напре-
жението между трите модела в срещата на „равина“ исус с фарисеите (и 
иродианите) и садукеите (Матей 22:15-33). Ако моят бегъл поглед към 
двайсетвековната история на християнството има основна тема, тя всъщ-
ност е, че има три характерно различни начина за следване на виждането. 
Метафората „следване“ има важно следствие за това изследване – Църк-
вата (или църквите) е видимата общност на божиите хора in via (на път), 
„поклоннически народ на Бога“33.

31  Max[imilan] K. E. Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Andesite Press, 
2015, 1930); Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches (New York: Harper 
and Row, 1960, 1912) и неговата Protestantism and Progress: A Historical Study of the Relation 
of Protestantism to the Modern World (Boston, Mass.: Beacon, 1960, 1912); Franklin H. Littell, 
The Free Church (Boston, Mass.: Starr King Press, 1957) and idem, The Origins of Sectarian Prot-
estantism: A Study of the Anabaptist View of the Church (New York: Macmillan, 1963); Harold S. 
Bender, The Anabaptist Vision (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1944); Guy F. Hershberger, ed. The 
Recovery of the Anabaptist Vision: A Sixtieth Anniversary Tribute to Harold S. Bender (Paris, Ark.: 
The Baptist Standard Bearer, 2001, 1957); and Donald F. Durnbaugh, The Believers’ Church: The 
History and Character of Radical Protestantism (Scottdale, Pa.: Herold Press, 1985, reprinted in 
2003 by Wipf & Stock ).
32  McClendon, Doctrine, 64.
33  Newbigin, The Household of God, 25.
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като използва езика на въплъщението, англиканският богослов Ангъс 
дън (Angus Dun) говори за трите исторически традиции за съхраняване на 
исусовото виждане като различни начини на въплъщение на виждането: 
католическо, класическо протестантство и „задругата на духа“. католиче-
ският възглед за църквата е голямо общество, което според виждането 
на свети Августин е установено от Бога земно въплъщение на неговото 
царствено управление и грижа. Протестантите са общности от хора, кои-
то приемат с вяра Словото на Бога, въплътено в Писанието и предавано 
чрез него. Задругата на духа е общност, въплъщаваща съвършения път 
на движения от духа или водения от духа живот в Христос и един с друг 
в непосредствено осъзнатата общност34.

Епископ Лесли нюбигин (Lesslie Newbigin) – мисионерът-богослов 
на шотландската презвитерианска църква, продължава разсъжденията 
върху типологията на дън в обстановката след Втората световна война 
в новосформираната църква на Южна индия. Той разсъждава върху това, 
което обединява християнските малцинствени общества в сформиращи-
те се след войната независими демократични държави. Прозренията на 
нюбигин са актуални в съвременния контекст на Европа, която бързо 
се превръща в мисионерско поле за различни религиозни свидетелства. 
неговата обобщаваща характеристика е изразена с метафората за „начина 
на нашето присаждане в Христос“35. Подобно на дън той разграничава 
приобщаването чрез всеобщото сакраментално присъствие в живота на 
исторически непрекъснатата Църква (Тялото Христово), чрез протестант-
ското слушане и вярване в Евангелието (църквата на верните) и духовно 
чрез приемането и пребъдването в Святия дух в „общността на Святия 
дух“. Типологията на дън-нюбигин е развита по-нататък в подробности 
от дърнбау (Durnbaugh) и представена в следната диаграма:

34  Prospecting for a Uniting Church (New York: Harper and Brothers, 1948), 46–58.
35  The Household of God, 30.



187Християнството в Европа: съврменно състояние

Въпреки че е схематично и без много подробности, това представяне 
набляга на една основна характеристика на съхраняване на виждането: 
всяка от тези типологии ни помага да осъзнаем, че първо – трите типа не 
са взаимно изключващи се. Всъщност всеки от типовете съдържа елементи 
от другите два, което помага на църковните общности да се свържат и да 
се възползват от силните страни на другите. Второ, „автентична църква 
се появява само когато трите типа се събират... а където се събират, там 
се появява пълно свидетелство за Христос... [Тези типологии] въвеждат 
третия „ъгъл“ в протестантско-католическия дебат и изясняват, че в 
най-добрия случай всеки от тези типове на църковно съществуване стои 
отделно от другите два само временно“36. накрая, тези типове не се из-
ключват взаимно. Вместо това те предполагат сравнение със семейство от 
голямото разнообразие на църковни комбинации и приближавания към 
всяка от тези три гледни точки за предаване на виждането на Христос. 
Всички гласове трябва да бъдат чути и оценени в това, че свидетелстват 
за това виждане. нито един от тях не може да твърди, че е върховното 
представяне на исусовото виждане. Те трябва да се допълват взаимно 
„заради благовестието, за да изпълня (нашата) част в проповядването му 

36  McClendon, Doctrine, 336-7, italics of McClendon; cf. The Household of God, 94.

Фигура 1 
Следвайки Donald F. Durnbaugh, The Believer’s Church (Harold Press 1985)  
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(1 коринтяни 9:21)“ в един фрагментиран и променлив модерен, постмо-
дерен и неопределил се къде е свят37.

Обръщане към различните култури. когато в зората на миналия век 
отец Г. Флоровски призовава: „напред към отците!“, той не е разбран и е 
смятан за ретрограден от неговите академично изтънчени, по-модерни и 
по-малко духовно настроени съвременници. Връщането към преданието 
за насоки и вдъхновение според тях не е начин за привличане на незави-
симите личности – себедостатъчни и заслепени от своята увереност един-
ствено в разума, към Пътя на наранения изцелител. критиците, отричащи 
„неопатристичния“ обрат към корените, се оказаха неправи38. В края на 
миналия век дори и твърдолинейните рационалисти бяха принудени да 
признаят формиращата сила на моралните традиции в изграждането на 
човешката личност39. Те заключиха, че да се гледа назад към корените е 
от значение, но не е достатъчно.

общностите на вярата общуват с дадена култура на език, разбираем за 
тази култура. През вековете те са използвали различни философски езици, 
за да говорят за истините на небесното царство със земни изрази. Побе-
доносната неразделена църква, подкрепена от властта на императори и 
империи, приема неоплатоничния език, за да разкрие неизменните истини 
за Бога на един свят, отделен от него, както тя е вярвала, от проклятието 
на грехопадението и греха. Този език е съживен и подкрепен от августин-
ското просвещенско протестантство и консервативния евангелизъм, за 
да е привлекателен за научния модерен ум, обсебен от абсолютните и 
универсални истини. Богослови и свещеници на тези църковни форми-
рования са приемали ролята на учители, отговарящи на всевъзможни 
житейски въпроси на притеснените общества40.

37  някои от размишленията по-долу идват от моята статия Freemad, Mod Rødderne! (на-
пред към корените!, на датски) в baptist.dk (ежемесечно списание на датските баптисти), 
Volume 152:17 (September 23, 2005): 14–17; и на статията: Погледът на един баптист върху 
църковната множественост на мисионерското свидетелство на Пътя на Христос (A Baptist’s 
Perspective on the Ecumenical Plurality of Missional Witness to the Way of Christ) in Hilberath 
et al., Ökumene des Lebens als Herausforderung der wissenschaftlichen Theologie, 275–296.
38  За балансирана критика на „неопатристичната перспектива“ като доминираща мно-
гогласието в православното богословие виж: Ivana Noble, The Neo-Patristic Synthesis, in 
Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble and Parush Parushev, Wrestling with the Mind of the 
Fathers (Yonkers, N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Pres, 2015), 25–77.
39  За изчерпателно изложение виж: Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern 
Identity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 3rd printing 2001, 1989).
40  Богословска позиция, най-добре застъпена в богословието на корелацията или кому-
никацията на Пол Тилих, виж Theology of Culture (Oxford: Oxford University Press, 1964, 
1959), 201–13.
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Под натиска на ислямските богословски школи, формирането на ев-
ропейските университети (следващо тези в арабския свят) и появата на 
ренесансовия хуманизъм, църквата на християнския Запад е принудена да 
почерпи от елинското философско съкровище на Аристотеловия език на 
развитието. Това е направено в опит да се примири откровението на Бог 
в Писанието с опита и преданието на църквата и да се проследи Божието 
присъствие и действие в природата и човешката история. В най-добрите 
си моменти мислителите от това богословско течение критично изслед-
ват и пророчески критикуват заблудите на света, които го отклоняват 
от Божиите пътища, и го призовават към покаяние и възстановяване на 
социалната справедливост41.

Успоредно с двете преобладаващи течения на богословската мисъл 
винаги е имало и течения на радикално и морално взискателно прила-
гане на Пътя на Христос от общности на вярата, посветени на виждането 
на Царството. Те не се интересуват много от това „как изглежда Бог?“ 
или „как Бог функционира?“, а по детски свидетелстват за Божието при-
съствие и действие в живота им, като използват повече подсъзнателно 
Сократовия език на моралното съвършенство и изграждане на характе-
ра (или ученичество)42. Бог е познат по това, което прави сред тях. като 
изграждат нови модели на социален живот, те успяват да предадат, без 
да изкривяват силата на Бога да твори наново във и чрез тези, които са 
обединени в Христос (2 коринтяни 5:17). като наблягат на близостта на 
Бога, те се виждат въплътени в разказа на Божието царство, разкрито във 
и чрез Христос чрез силата на Святия дух43.

отчитането на различията в перспективите от самото начало на хрис-
тиянското свидетелство води до разбирането на нуждата от мисионерско 
единство в разнообразието. Църквата ще бъде обединена есхатологично 
едва накрая. от тази гледна точка цялата християнска история има зна-
чение и няма привилегировани богословски или църковни течения върху 
богословската карта на Божието царство. Това не е релативизъм, а призна-
ване на легитимното и неизбежно разнообразие на богословските гледни 
точки и практики на християнския живот и мисионерско свидетелство 

41  както в трудовете на джулиан н. Харт (Julian N. Hartt) – един от признатите застъпници 
на пророческата критика на културите. Виж неговия труд: A Christian Critique of American 
Culture, republished (Eugen, Org.: Wipf and Stock Publishers, 2006); сравни: Jonathan R. Wilson, 
Theology as Cultural Critique: The Achievement of Julian Hartt (Macon, Ga.: Mercer University 
Press, 1996).
42  William L. Hendricks, A Theology for Children (Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1980), 63–5.
43  За онтологичната актуалност на Бога в действието на Светия дух виж James G. M. Purves, 
The Triune God and the Charismatic Movement: A Critical Appraisal of Trinitarian Theology and 
Charismatic Experience from a Scottish Perspective, предговор от Паруш Р. Парушев (Carlisle, 
Cumbria, U.K.: Paternoster, 2004).
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или на различни християнски „богословски и църковни модели“44. има 
дарби, които може да бъдат взаимно споделени и на които да се зарадваме. 
Това разбиране за християнския икуменизъм на споделяне на даровете 
на откровението трябва да е основано на дълбоки убеждения, а не на 
църковната власт на принуда или на политически изгодни доктринални 
съглашения. Такъв икуменизъм оценява положително частността на 
гледните точки на вярата. очакването на есхатологичното изпълнение 
на християнските надежди заедно има значение, както и ценените съ-
кровища на всеки отделен „ъгъл“ допринасят за цялостното „тривърхо“ 
мисионерско свидетелство на живота в Христос.

когато разглеждаме съвременното християнско свидетелство, ние 
трябва да имаме предвид факта, че християнството вече не е доминираща 
култура в Европа. както дж. Андрю кърк (J. Andrew Kirk) заедно с много 
други твърди, проектът на Просвещението45 е успял поне в това да замести 
християнската религия с религиите на секуларизма и хуманизма (въпреки 
че дори и те са християнизирани). Размишлявайки върху предизвикател-
ствата пред християнското ученичество и мисия, които постхристиянската 
действителност поставя, преди няколко години написах:

„Протестантите, радикалите и застъпниците на съживлението от мина-
лото са били пророчески глас във все още християнската (католическа) 
култура. Защото нещото, против което се протестира, радикализира 
или съживява, трябва първо да съществува. Сега в много части от 
Европа църквата трябва да се научи да живее като малцинство и да 
свидетелства на общество, което е нарастващо секуларно и агресивно 
антирелигиозно... Подобно на древните християнски общности църква-
та трябва да се научи на жесто-мимичния език на Божието откровение 
за новото чрез Христос, за да може гласът ѝ да бъде разбираем. В „пост-
всичко“ действителността, нейният език трябва да бъде цялостният 
език на автентичността и грижата, които обществото първо трябва да 
види и след това да разбере46.“

най-добрата форма на мисионерско богословие е богословието, което 
е вкоренено в самия живот. Може да се каже, че „етиката е богословската 

44  Christoph Schwöbel, “Konsens—Differenz—Referenz: Perspektiven ökumenischer Herme-
neutik”, in Hilberath et al., Ökumene des Lebens als Herausforderung der wissenschaftlichen 
Theologie. 
45  The Future of Reason, Science and Faith: Following Modernity and Post-Modernity (Aldershot, 
U.K.: Ashgate, 2007).
46  Faith That Matters in the Culture of Ghosts, in Mike Yaconelli, gen. ed. Stories of Emergence: Mov-
ing from Absolute to Authentic (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2003, 217 (pp. 204-18, 233-4).
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граматика на мисионерската оценка и мисионерското ангажиране със 
сотериологични твърдения на всяка религия [или култура] в един плу-
ралистичен и отворен свят“47. Едно смислено мисионерско богословие е 
практическото богословие на свидетелството, което е пастирски загри-
жено в контекста на пост-всичко. Тази среда е широко отворена за някои 
нови (или добре забравени) начини за християнско служение. дълбоките 
корени на християнството все още са запазени в красотата и богатството 
на културния живот на европейската цивилизация. Християнското чувство 
може да бъде извикано по-лесно днес чрез артистични форми, толкова 
добре запазени в литургичните и сакраментални християнски традиции, 
отколкото чрез сухи интелектуални артефакти.

Заключение

Разбирането на приноса на всяка еклесиастична традиция за съхраня-
ване на исусовото виждане за Божието царство има огромни икуменически 
измерения за християнското свидетелство. Гласовете, които са липсвали 
или не са били представени достатъчно на масата на академичните диску-
сии за християнското свидетелство, са тези на радикалните последователи 
на Пътя. През последните десетилетия на миналия век се наблюдава акти-
визиране на предложения, които да запълнят празнината. Една приемлива 
траектория, представяща богословската и мисионерска гледна точка на 
„третият връх“ на християнската общност на вярата – тази на „изпълнената 
с духа, водена от мисията общност на есхатологичното очакване“48, е развита 
в монументалното творчество на джеймс У. Маклендън-младши (James Wm. 
McClendon, Jr)49. Моята задача тук не е да разгледам в дълбочина неговите 
мисли. Това е сторено в други мои работи и в трудове на други богослови 
от трите основни течения на християнския живот50.

47  Parush R Parushev, Salvation, in John Currie, ed., Dictionary of Mission Theology: Evangelical 
Foundations (Nottingham, England/ Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 2007), 357 (pp. 
352–357).
48  Carl E. Braaten, A Harvest of Evangelical Theology, First Things: A Journal of religion and Public 
Life, 61 (March 1996): 45–48.
49  Systematic Theology, 3 volumes (Nashville: Abingdon Press, 1986–2000).
50  Walking in the Dawn of the Ligh” и Parush R. Parushev, Reflections on McClendon’s theologi-
cal quest, in Henk Bakker en Daniël Drost (red.), Andersom. Een introductie in de theologie van 
James Wm. McClendon, in Baptistica Reeks Series, Deel 7 (Barneveld, Nedernad: Unie van Bap-
tistengemeenten in Nederland, 2014), 102–113; Carl Braaten, A Harvest of Evangelical Theol-
ogy; collection of essays in Perspectives in Religious Studies, 27:1 (Spring, 2000), a posthumous 
Festschrift for James Wm. McClendon, Jr.; Richard S. Briggs, Words in Action: Speech Act Theory 
and Biblical Interpretation. Toward a Hermeneutic of Self-Involvement (Edinburgh, Scotland: T. & 
T. Clark, 2001), chapter nine; Barry Harvey, Beginning in the Middle of Things: Following James 
McClendon’s Systematic Theology, Modern Theology, 18:2 (April 2002): 251–265; Robert Barron, 
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Моята цел в тази публикация бе да очертая в общи линии пътя от 
библейското виждане за Божието царството до неговото въплъщение 
в съвременните християнски начини на живот, които свидетелстват за 
усвояване на радикалните християнски морални норми и са обект на 
критично осмисляне в светлината на това виждане. Апелирам също за 
сътрудничество на християни с различни богословски нагласи за изпълне-
нието на Божията мисия. Сестринството на различни по етнически състав 
и обособени православни общности, световната мрежа на англикански 
общности, баптисткият световен алианс и други подобни са добър пример 
за сътрудничество на църковни общности от хора с различно мислене въ-
тре във всяко от основните течения на християнското свидетелство. Може 
ли едно по-добро разбиране на полигенезиса на различните въплъщения 
на виждането на Христос да подпомогне обединени мисионерски усилия, 
невъзпрепятствани от деноминационни амбиции, които да надскочат 
учтивите разговори на икуменическите събирания?

Тук разгледах накратко историческото развитие на три взаимно до-
пълващи се начина за запазването на виждането за царството (царуването) 
на Бога, развито от три типологично различни общностни гледни точки: 
чрез сакраменталните тайнства на литургическите общности, които на-
блягат на определена структура на църквата; чрез тълкувания, вкоренени 
в изчерпателно изучаване на библейския текст от протестантските църк-
ви, които наблягат на дара и окончателността на спасителната ценност 
на Божието послание, както е записано в Писанието; и чрез въплъщаване 
на виждането в общо морално свидетелство на радикалния път на хрис-
тиянския живот, напътстван от прякото преживяване на присъствието и 
силата на Божия Свят дух.

С много малко изключения съвременното християнство е малцин-
ствено присъствие в Европа, която бързо се превръща в мисионерско 
поле – средищна точка на религиозните преживявания на мигриращи 
народи и вярвания с културите на стария континент51. Моето разбиране 
е, че разнообразието на християнския отговор на виждането на Създа-
теля на християнските движения е органично и осигурява ресурси за 
допълващото се партньорство на църковни структури и на европейски 
християнски общности в икуменическото повторно мисионерско ангажи-
ране с бързо променящия се плуралистичен, секуларен и глобализиран 
европейски контекст.

Considering the Systematic Theology of James William McClendon, Jr., Modern Theology, ibid., 
267-76; Curtis Freeman, A Theology for Brethren, Radical Believers, and Other Baptists, Brethren 
Life and Thought 50 (Winter/ Spring 2006), 106–115.
51  Cf. Walls, „Afterword“ and Lamin Sanneh, „The Church in Its Missionary Vocation: The Islamic 
Frontline in a Post-Christian West“ in Walls and Ross, Mission in the 21st Century, 130–147.
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историческите извори  
за живота и дейността  
на епископ  
константин Преславски

Тихомир Асенов

константин Преславски се подвизава на литературното поприще 
във време, което бележи един от големите върхове в развитието на сред-
новековната българска култура. Това е времето на княз Борис І, който 
покръства българския народ и въвежда християнството като официална 
държавна религия. Това е и времето на цар Симеон, когато в България 
се начертават планове за създаване на национална култура, основана на 
политически независима държава, самостоятелна народностна църква, 
славянска просвета и богослужение. През този период българското об-
щество тръгва по един нов път на развитие, озарен от лъчите на хрис-
тиянското учение и намерил израз в многобройните и разнообразни по 
жанр трудове, положили основите на старобългарския книжовен език и 
старобългарската литература.

Един от съзидателите на тази нова култура е именно епископ кон-
стантин. неговата дейност е разностранна, но винаги подчинена на една 
основна цел – утвърждаване на създаващата се в България християнска 
културна традиция. Той се изявява като организатор и ръководител 
на възникналата нова духовна институция в държавата – Българската 
църква, участва активно в подготовката и обучението на българско ду-
ховенство, което да може да осъществява богослужението на славянски 
език, работи по извършване на реформата, постановена с решението на 
Преславския събор от 893 г. и свързана с повсеместното въвеждане на 
славянския език за църковна и светска употреба на мястото на дотогава 
използвания гръцки език. наред с това константин създава разнообразно 
книжовно творчество – химнична и декламационна поезия, проповедниче-
ски и исторически трудове, преводни литургични и апологето-полемични 
съчинения и др.

днес доста от въпросите, свързани с личността на константин Пре-
славски обаче остават нерешени или ненапълно изяснени. Затруднението 
идва оттам, че за епископ константин няма житие, което да разказва за 
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живота му, нито друг писмен паметник, който да пресъздава образа му на 
общественик и книжовен деец. известията за него са оскъдни, по-често 
косвени и в по-малка степен преки, и могат да бъдат открити главно в 
самите константинови произведения. Затова е напълно разбираемо мно-
гообразието от хипотези и становища, изказани във връзка с различни 
моменти от житейския път на този наш книжовник. някои от направените 
предположения и интерпретации отпадат, а други намират подкрепата 
на болшинството учени, утвърждават се и залягат в основата, на която се 
гради биографията на старобългарския творец.

Предложената статия представлява опит за реконструкция на живота 
на преславския книжовник въз основа на съществуващите свидетелства. 
Ще бъдат представени историческите извори, които осветляват отделни 
моменти от житието на константин, както и различните схващания и хи-
потези, изградени на тази база. Ще бъдат разгледани въпросите, свързани 
с неговото рождение, произход, образование, участието му в Моравската 
мисия, пътя на пристигането му в България, времето и мястото на получа-
ване на църковните санове, мястото на книжовните изяви и църковната 
му дейност в България, отношенията му с другите книжовници от епохата 
и хората от владетелския двор и други.

*    *    * 

През 1824 г. в своя труд, посветен на Йоан Екзарх, к. Ф. калайдович 
между другото отбелязва неизвестния нему епископ константин от Си-
меоново време като преводач на „Четири слова против арианите“ от св. 
Атанасий Александрийски1. на това първо споменаване в литературата 
на непознатия дотогава книжовник учените не обръщат особено внима-
ние. Едва през 40-те години на ХІХ в., когато В. М. Ундолски открива т. нар. 
„Учително евангелие“, от чието предисловие става ясно, че негов автор 
е посоченият от калайдович писател, в историята на старобългарската 
култура и литература се въвежда едно ново име на общественик и тво-
рец – константин. Започват спорове: кой е константин? Защо няма за него 
никакъв спомен в житията на св. климент охридски и св. наум охридски? 
Защо не е в седмочислениците? не е ли това само едно от имената на кли-
мент охридски? Ако е друг книжовник, какви още съчинения е написал? 
откъде идва? къде твори?

Един от поставените проблеми е разрешен почти веднага от самия 
Ундолски, който, като отличен за времето си познавач на творчеството 

1  калайдович, к. Ф. Йоанн, Эксарх Болгарский. Изследование, обьясняющее историю сло-
венскаго языка и литературы ІХ и Х столетий. Москва, 1824. с. 14.
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на климент охридски, бързо намира разграничителните белези между 
двамата Методиеви ученици. Той по категоричен начин оборва хипоте-
зата на епископ Филарет, според която константин и климент са едно и 
също лице2. като прави кратка характеристика на отделните компоненти 
на Учителното евангелие и съдържащите се в тях исторически сведения, 
ученият категорично доказва, че предисловието се отнася именно към 
следващите го беседи, а не към други подобни на тях, следователно по-
соченото там име – константин, е името на автора на самите празнични 
поучения3.

Малко по-късно на позицията на Ундолски застава архиепископ Ан-
тоний, който споделя напълно направените от него изводи, като добавя, 
че нито в Пространното, нито в краткото житие на климент охридски се 
споменава той да е съставил някога годишен кръг беседи, каквото е едно 
от твърденията на епископ Филарет4. Авторитетният богослов подчерта-
ва, че Пространното житие разделя проповедите на климент на класове 
и указва, че в тях се съдържат похвали в чест на Св. Богородица, Св. Йоан 
кръстител, пророците и апостолите, мъчениците и преподобните, а също 
така ясно отбелязва, че тези похвали са написани във вид на молитва и 
благодарствени песнопения5. Така се прави категорично разграничение 
между личностите на климент охридски и константин, и последният се 
утвърждава като представител на старата българска литература със свой 
творчески облик.

кога и къде е роден константин историческите извори не посоч-
ват. някои автори без да се впускат в разсъждения по този въпрос, посочват 
само епохата, в която живее видния литературен деятел. Те отбелязват, 
че константин Преславски е „един от плеядата книжовници“ от ІХ в.6, 
че живее по „времето на Борис І и Симеон“7, че работи през „втората 

2  Филарет, епископ Рижский. кирилл и Мефодий, славянские просветители. ЧОИДР, 1846, 
№ 4, 1–28; № 5, 29–30.
3  Грашева, Л. най-ранното изследване за константин Преславски (из архива на В. М. 
Ундолски). Старобългарска литература, 17, 1985, 123–125. В издаденото тук съчинение 
на В. М. Ундолски „константин, епископ Болгарский, ученик св. Мефодия Моравского“, 
завършено през януари 1847 г., руският учен излага и аргументирано защитава своята 
позиция по въпроса за личността на константин.
4  Цухлев, д. константин епископ Български и неговото Поучително евангелие (превод на 
съчинението на архиепископ Антоний). ПСпБКД, ХХІ–ХХІІ, 1887, с. 381.
5  Пак там.
6  шопов, д. две поетски творби на константин Брегалнички за епохалното дело на сло-
венските првоучители. В: Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски. Т. 1. 
Скопjе – Штип, 23–25 маj 1969. Скопjе, 1970, с. 281.
7  Поптодоров, Т. Епископ константин Преславски като проповедник. ГСУ, БФ, 26, 1949, с. 3.



198 Тихомир Асенов

половина на ІХ и първата четвърт на Х век“8, или в по-тесните рамки 
на този период „края на ІХ и началото на Х век“9, че е „съвременник на 
Йоан Екзарх“10.

други учени се ангажират с по-точно определяне на времето, когато 
се ражда епископ константин и дори сочат конкретни дати, без обаче 
да привеждат солидни аргументи в подкрепа на своите мнения. Според  
Г. константинов, Цв. Минков и Ст. Великов книжовникът се ражда около 
830 г.11 Ако той е роден в посочената година, това означава, че по време 
на Моравската мисия е вече в една зряла за книжовни изяви възраст, от 
което би следвало да очакваме появата на неговите първи творби още 
тогава, когато славянските първоучители и техните ученици развиват 
своята дейност сред западните славяни. както се знае обаче, първите кон-
стантинови произведения са засвидетелствани след смъртта на Методий 
през 885 г. от друга страна, като имаме предвид, че константин превежда 
Учителното евангелие, според повечето автори, в началото на 90-те години 
на ІХ в., а в прозаическото предисловие към беседите самият той споделя 
своята несигурност пред очакващото го книжовно предприятие, като казва 
„боях се и треперех, като виждах неща, по-горе от моето разбиране 
и сила“12, трудно е да си представим, че човек, роден около 830 г., който 
по време на осъществяване на превода трябва да е над 60-годишен и при 
това има вече зад гърба си преведен Постния триод, би се затруднил и с 
такава категоричност би изразил своята неувереност при предаването 
на старобългарски език на неделните поучения.

Сръбският изследовател дж. Радойчич пък приема, че рождената 
дата на константин е около 850 г. като взима под внимание факта, че 
книжовникът се явява като презвитер в последното десетилетие на  
ІХ в., според наслова на 42-а беседа от Учителното евангелие, той стига до 

8  Ангелов, Б. Ст. константин Преславски. В: Ангелов, Б. Ст. Старобългарски писатели. 
Очерци. София, 1981, с. 61.
9  динеков, П., к. куев, д. Петканова. Христоматия по старобългарска литература. София, 
1961, с. 37.
10  Палаузов, Сп. Векът на българския цар Симеон. В: Палаузов, Сп. Избрани трудове. Т. 1. 
Под редакцията на В. Гюзелев и Хр. коларов. София, 1974, с. 163; Ангелов, Б. Ст. изворо-
ведчески приноси. VІІ. За извора на някои мисли у Йоан Екзарх и константин Преславски. 
Старобългарска литература, 1, 1971, с. 367.
11  константинов, Г., Цв. Минков, С. Великов. Български писатели. Биографии. Библиогра-
фия. София, 1961, с. 23.
12  Преводът на този пасаж от Предисловието към Учителното евангелие е даден по из-
данието на Ангелов, Б., М. Генов. История на българската литература в примери и би-
блиография. Т. 2. Стара българска литература (ІХ–ХVІІІ в.) в примери, преводи и библио-
графия. София, 1922, с. 89.
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извода, че константин става служител на славянската църква в Моравия 
във времето, когато св. Методий е архиепископ там, а в последните години 
преди смъртта на славянския първопросветител е удостоен със свещени-
чески сан13. като прибавя към това задължителното според църковните 
канони условие, човек да има най-малко 30 години, за да стане презвитер, 
Радойчич достига до указаната от него година14. С нея първоначално се 
съгласява и ив. Богданов15, но по-късно той коригира тази датировка и 
като предполага, че по-старият от него климент се ражда около 840 г., 
приема, че същото става с константин 5 години след това16.

има и една трета група автори, които възстановяват хипотетично 
рождената дата на константин Преславски, основавайки се на едно изве-
стие в споменатото предисловие към Учителното евангелие, от което на-
учаваме, че книжовникът е подбуден да пристъпи към превода на беседи-
те от Методиевия ученик наум: „Заради това аз, скромният Константин, 
убеден в това от твоите молби, брате Науме, и споменатите по-горе 
заповеди, преклоних се пред твоето смирение“17.

Въз основа на обръщението на константин към наум в горното све-
дение още архиепископ Антоний определя отношенията между двамата. 
Той отбелязва, че константин се обръща към наум „не като към старец 
(б.а. високопоставен монах), учител или отец, а като към равен, другар, 
брат“18. доразвивайки хипотезата на Антоний, руският учен Е. Зиков 
пише, че „ако Константин е бил по-млад негов съвременник, вместо 
израза „брате Науме“ той непременно би употребил по-уместното 
„отче Науме“. А това показва, че Константин не е чувствал значителна 
разлика между Наум и себе си нито във възрастта, нито, още повече, 
в общественото положение“19. Припомняйки, че наум, според двете му 
жития, умира в „дълбока старост“ на 23 декември 910 г., Зиков прави 
заключението, че и двамата просветители се раждат не по-късно от края 
на 30-те – началото на 40-те години на ІХ в.20 като се вземат под внимание 

13  Радоjичић, Ђ. константин Млађи. Књижевност, ХVІІІ, 1963, 9, с. 241.
14  Пак там.
15  Богданов, ив. Българската литература в дати и характеристики. 817–1965. София, 
1966, с. 44.
16  Богданов, ив. Кратка история на българската литература. Т. 1. София, 1969, с. 76.
17   Ангелов, Б., М. Генов. История на българската литература в примери и библиогра-
фия…, с. 88.
18  Цухлев, д. константин епископ Български…, с. 375.
19  Зыков, Э. Г. константин Преславски. – В: кирило-Методиевски страници. Под общата 
редакция на П. динеков. София, 1983, с. 229.
20  Пак там, 229–230.
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изказаните в науката мнения и като се има предвид времето на неговата 
книжовна дейност, която може да се датира между 886 и 906 г., може да 
се смята, че константин Преславски се ражда по всяка вероятност към 
средата на 40-те години на ІХ в.

какво е рожденото име на книжовника? дали името, с което ни е 
известен е неговото светско или пък монашеско име? Почти всички из-
следователи, които пишат за живота на преславския епископ, просто го 
представят с името упоменато в историческите извори – константин21. 
Единствено по рода си е твърдението на епископ Филарет, което е в унисон 
с неговата, както видяхме невярна хипотеза и според което книжовният 
деец, който първоначално се казва константин, приема в монашество 
името климент22. Споменатият дж. Радойчич нарича старобългарския 
писател константин Млади, за да разграничи неговата личност от тази на 
създателя на славянската писменост константин-кирил Философ, когото 
назовава константин Стари23. изхождайки от факта, че първият духовен 
сан на просветителя е презвитерският, авторът внася пояснението, че 
презвитерът е свещеник, който не е калугер, в противен случай той би 
носил църковния титул йеромонах. оттук, според Радойчич, излиза, че 
името на константин не е монашеско, а неговото рождено име, което той 
запазва при замонашването си, когато става епископ24. Така че редно е да 
назоваваме константин именно с това негово име, защото то е засвиде-
телствано в малобройните писмени паметници, осветляващи живота на 
този старобългарски творец.

Що се отнася до произхода на епископ константин, тук мненията 
се припокриват. направеното по-рано предположение, че книжовникът 
може да е моравец, е категорично отхвърлено от науката, тъй като не се 
подкрепя от никакви факти, а и в неговите съчинения никъде не е засви-
детелствано подобно нещо.

Във всички изследвания, посветени на преславския книжовен деец, 
се посочва неговия славянобългарски произход. Той се доказва от това, 
че константин „работи с усърдие на попрището на християнското 
просвещение в България“25, „служи на славянството, бори се за из-

21  името на константин ни е известно от следните извори: приписката на Тудор доксов към 
превода на „Четири слова против арианите“, приписката на същия книжовник към превода 
на катехизите на св. кирил Йерусалимски, предисловието към Учителното евангелие, 
наслова на 42-а беседа, акростиховете в химнографските творби на самия константин.
22  Цухлев, д. константин епископ Български…, с. 379.
23   Радоjичић, Ђ. Константин Млађи…, с. 240.
24  Пак там, с. 241.
25  Цухлев, д. константин епископ Български…, с. 374.
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дигане на славянската просвета и култура на по-високо равнище“26, 
„изпъква като преден защитник на славяно-българския език“27. още 
по-убедително доказателство за произхода на старобългарския писател 
е изразеното на няколко места в съчиненията му патриотично въодушев-
ление от факта, че неговият народ се е покръстил и се просвещава на свой 
език, следвайки заветите на своите първоучители28. към това трябва да 
прибавим отличното владеене от страна на константин на езика, на кой-
то той пише и превежда съвършено, както и дълбокото му познаване на 
българите – техните нужди като новопокръстени, техните корени, битови 
особености и недостатъци, което личи от неговите проповеди.

Каква е дейността на Константин Преславски  
до идването му в България?

както отбелязва Т. Поптодоров, по времето на Борис І книжовници-
те, поради липса на необходимите условия в родината им, се учат във 
Византия или най-малкото от византийски образци и от учители, които 
във възможната пълнота са усвоили византийската култура29. В. Велинова 
също е на мнение, че образованието си по богословие, църковна история, 
риторика и други задължителни за средновековния творец дисциплини, 
константин е могъл да получи единствено във византийската столица30. 
и други автори подчертават разностранните познания и умения на пре-
славския църковен и литературен деец, който „владее в съвършенство 
гръцкия език и богословската наука“31, познава отлично „жанра на цър-
ковните песнопения“32 и „византийската книжнина – проповедници, 
поети и философи“33 и изобщо е книжовник с „широко образование“34 
и „солидна култура“35. А това още веднъж навежда на мисълта, че в един 

26  Георгиев, Е. Разцветът на българската литература в ІХ–Х век. София, 1962, с. 163.
27  николов, Е. Стара българска литература. София, 1937, с. 28.
28  Минков, Цв. Епископ Константин. Черноризец Храбър. София, 1948, с. 8.
29  Поптодоров, Т. Епископ константин Преславски…, с. 3.
30  Велинова, В. Слово за епископ Константин Преславски. София, 1998, 8–9.
31  Цухлев, д. духовно-литературният живот на българския народ при цар Симеона. В: 
СбНУ, ХІІ, 1895, с. 564.
32  Kostić, D. Бугарски епископ константин – писац службе св. Методиjу. Byzantinoslavica, 
VІІ, 1937–1938, с. 205.
33  константинов, Г. Стара българска литература. От св. св. Кирил и Методий до Паисий 
Хилендарски. София, 1946, с. 90.
34  шопов, д. две поетски творби на константин Брегалнички…, с. 281.
35  динеков, П. Стара българска литература. 1. София, 1950, с. 79.
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определен период от своя живот старобългарският писател пребивава и 
учи в константинопол.

Проблемът за образованието на константин е тясно свързан с въпро-
сите за времето и пътищата, които го въвеждат в кирило-Методиевата 
среда и за неговото участие в Моравската мисия на двамата славянски 
първоучители.

основният и най-важен исторически извор, въз основа на който 
учените се опитват да отговорят на горепоставените въпроси и от който 
можем да почерпим и други ценни сведения за живота на книжовника, 
е приписката, оставена от Тудор доксов36 към преписания от него старо-
български превод на полемичния труд на св. Атанасий Александрийски 
„Четири слова против арианите“. Ето какво гласи тя: „Тези благочестиви 
книги, наречени Атанасии, преведе по повеля на нашия български 
княз на име Симеон от гръцки на славянски език епископ Константин, 
който бе ученик на Методий, архиепископа на Моравия, в годината 
от началото на света 6414 [=906], индикт 10. А пък ги написа по по-
веля на същия княз Тудор, черноризец Доксов, на устието на Тича, 
гдето е съградена светата и честната златна нова черква от същия 
княз, в годината 6415 [=907], индикт 11. В същата година, на втория 
ден от месец май, в събота вечерта почина рабът божий, бащата на 
този княз, живял с чиста вяра и в правоверно изповядване на нашия 
Господ Иисус Христос, великият и честният, и благоверният наш княз 
български на име Борис, чието християнско име е Михаил. Този Борис 
покръсти българите в годината етх бехти. В името на Отца и Сина и 
Светия Дух, амин“37.

36  Повече по въпроса за личността на Тудор доксов вж. у Златарски, В. н. кой е бил Тудор 
черноризец доксов. Български преглед, 4, 1897, 3, 42–61.
37  Приписката на Тудор доксов към превода на „Четири слова против арианите“ е пуб-
ликувана многократно. По Синодалния препис, ГиМ, Син. 20, л. 212 б: калайдович, к. Ф. 
Йоанн, Эксарх Болгарский…, 98–99, бел. 40; Горский, А. В., к. и. невоструев. Описание сла-
вянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отдел ІІ. Писания святых отцев. 
Ч. 2. Писания догматическия и духовно-нравственныя. М., 1859, 32–33; Срезневский, и. и. 
Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1879, с. 5; Ангелов, 
Б., М. Генов. История на българската литература в примери и библиография…, 321–322; 
Лавров, П. А. Кирило та Методïй в давньославяньскому письменствï. Киïв, 1928, с. 193; 
дуйчев, ив. Из старата българска книжнина. Т. 1. София, 1943, с. 76 и др. По Соловецкия 
препис, РнБ, Сол. 63, л. 2 б: Описании рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в 
библиотеке Казанской духовной академии. Ч. 1. казань, 1881, с. 224. По преписа от новгород-
ската Софийска библиотека, РнБ, Соф. № 1321, л. 85: Абрамович, д. и. Описание рукописей 
Санкт-Петербургской духовной академии. Софийская библиотека. Вып. ІІ. СПб., 1907, 94–95. 
По преписа от сбирката на М. П. Погодин, РнБ, Погод. № 968, л. 202 б: Vaillant, A. Discours 
contre les Ariens de saint Athanase. Version slave et traduction en francais. S., 1954, 6–7; Милев, 
Ал. Старобългарският превод на Четири слова против арианите. Старобългарска лите-
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изключително важно тук е, че епископ константин е наречен „ученик 
на Методий“. Разсъждавайки върху това известие, една част от учените 
приемат книжовника за възпитаник само на по-големия от двамата солун-
ски братя38, вероятно попаднал при него след смъртта на кирил39, но при 
всички случай принадлежащ към по-младото поколение последователи40. 
Съгласявайки се с мнението, че константин е само Методиев ученик, Цв. 
Минков посочва пътя, по който младежът се озовава в Моравия. Според 
него той е един от онези българи, изпратени при Методий от константино-
пол, за да увеличат сътрудниците му41. още по-категоричен е Е. Георгиев, 
който, като взима под внимание сведението от приписката, твърди, че 
не е възможно константин да е тръгнал с двамата братя от Византия за 
Моравия, а отива там на един по-късен етап42.

Преди всичко обаче прави впечатление, че приписката на Тудор 
доксов свързва константин Преславски само с Методий, а подобно огра-
ничение не е характерно за кирило-Методиевите извори43. освен това не 
бива да се забравя важното обстоятелство, че приписката е съставена в 
обстановка на активно формиране на култа към славянските първоучите-
ли, в която спомените за по-късно починалия Методий са по-конкретни, 
по-свежи и главно – неразривно свързани със съдбовните събития, оп-

ратура, 2, 1977, с. 64; Попконстантинов, к., В. константинова. към въпроса за черноризец 
Тудор и неговата приписка. Старобългарска литература, 15, 1984, 108–110. Приписката 
е известна по още три преписа: Син. 180, Вол. № 437, никиф. № 59. Тук е даден преводът 
на В. Гюзелев от А. Vaillant поместен в: Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия по история 
на България. Т. 1. София, 1978, 333–334.
38  Трифонов, Ю. Бележки върху Учителното евангелие на епископа константина. В: 
Сборник в чест на Васил Н. Златарски. По случай 30-годишната му научна и професор-
ска дейност. София, 1925, с. 459; константинов, Г. Стара българска литература…, с. 89; 
державин, н. С. История Болгарии. Т. 2. Москва, 1946, с. 70; Петканова, д. Старобългарска 
литература ІХ–ХVІІІ в. София, 1997, с. 202.
39  Радоjичић, Ђ. Константин Млађи…, с. 241; драгова, н. константин Преславски. В: Беле-
жити българи. Т. 1. София, 1967, с. 376.
40  Ангелов, Б. Българска литература. Ч. 1. Исторически очерк на старата българска лите-
ратура. София, 1923, с. 45; Генов, М. константин Преславски. Поетът на старобългарската 
книжнина. Българска историческа библиотека, V, 1932–1933, Т. ІІ., с. 33. николов, Е. Стара 
българска литература…, с. 28.
41  Минков, Цв. Епископ Константин…, с. 8.
42  Георгиев, Е. Разцветът…, с. 163.
43  изключение прави началото на глава ХХІІ от Пространното житие на климент охрид-
ски, където житиеписецът твърди, че климент „направил великия Методий цел на своя 
живот и устремен към него, копнеел и се молел да не сгреши“ и уточнява „защото той 
придружавал от съвсем млади години, видял с очите си всичките дела на своя учител 
и като никой друг познавал неговия живот“, вж. Гръцки извори за българската история 
(ГИБИ). Т. 9. Ч. 2. София, 1994, с. 35.
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ределили участта на все още живите му ученици44. При това положение 
характеристиката „ученик на Методий“, дадена за константин, не озна-
чава непременно, че той не е и кирилов ученик.

още о. М. Бодянски и В. Ягич, като се опират на едно сведение, ос-
тавено от самия константин в „Азбучна молитва“, изказват мнение, че 
старобългарският книжовник трябва да бъде смятан за ученик и на ки-
рил45. Подобна е позицията и на П. А. Лавров, който въз основа на данните 
от приписката, предисловието към Учителното евангелие и „Азбучна 
молитва“ предполага, че константин може да е познавал и по-малкия 
от двамата солунски братя46. Архиепископ Антоний от своя страна също 
се съгласява с едно такова твърдение като допълва, че според него пре-
славският творец трябва да бъде считан за един от ранните ученици на 
славянските първоапостоли47.

оттук нататък болшинството изследователи застъпват становището, 
че епископ константин е от учениците на кирил и Методий48, но за раз-
лика от Антоний те споделят мнението на Ягич, според което писателят 
принадлежи към по-младото поколение – това на продължителите на 
просветното дело в България, т.е. той е млад съвременник на св. Седмо-
численици49. наистина логично е да се мисли, че талантливият младеж 
бидейки ученик на Методий, според сведението от приписката на Тудор 
доксов, е същевременно ученик и на кирил Философ или поне познава 
по-малкия от св. братя, като се има предвид, че от 855 г. насетне съдбата 
преплита техните житейски пътища и ги свързва тясно в делото им на 
просветители и книжовници: те съвместно работят по създаването на 
славянската азбука и превеждането на богослужебните книги, заедно 

44  Грашева, Л. константин Преславски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. Со-
фия, 1995, с. 428.
45  Бодянский, о. М. О времени происхождения славянских письмен. М., 1855, с. LX–LXІ; 
Ягич, В. История сербско-хорватской литературы. казань, 1871, с. 83.
46  Лавров, П. А. Кирило та Методïй…, с. 194.
47  Цухлев, д. константин епископ Български…, с. 375.
48  Цухлев, д. духовно-литературният живот…, с. 563. Златарски, В. н. Страница из старата 
културна история на българите. В: Сборник в чест и в памет на Луи Леже. София, 1925, 
с. 291; Велчев, В. Константин-Кирил и Методий в старобългарската книжнина. София, 
1939, 117–118; Поптодоров, Т. Епископ константин Преславски…, с. 4; динеков, П. Стара 
българска литература…, с. 79; Богданов, ив. Българската литература в дати…, с. 44; 
Попов, Г. Старобългарският книжовник константин Преславски. В: Вековни български 
езикови традиции. Т. 1. София, 1980, с. 35; Ангелов, Б. Ст. константин Преславски…, с. 61; 
куев, к. константин Преславски. В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. 
Съставител д. Петканова. София, 1992, с. 239.
49  Ягич, В. История…, с. 82, 83.
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осъществяват пътуването до Хазарския хаганат, рамо до рамо са и при 
мисионерската си дейност сред западните славяни чак до смъртта на 
кирил през 869 г.

В съзвучие с разбирането, че константин е непосредствен ученик на 
двамата славянски първоучители, е постановката за неговото участие в 
Моравската мисия, която повечето учени приемат. В Пространното житие 
на Методий по повод задачата, с която император Михаил натоварва со-
лунските братя се казва: „Като изслушаха височайшото [царско] слово, 
отдадоха се на молитва заедно с други, които бяха със същия дух като 
тях“50, а в кириловото пространно житие също има подобен пасаж, който 
пряко кореспондира с цитирания откъс: „Отдаде се на молитва [Кирил] 
заедно с другите си сътрудници“51. Тези фрагментарни сведения поз-
воляват предположението, че около кирил и Методий се формира един 
относително постоянен кръг от книжовници, ангажирани със съставянето 
на азбуката и превода на каноничните текстове на славянски език. Може 
би те логично мотивират и мястото на константин в тази среда. кога по-
пада там? Ако приемем, че е от младите ученици, роден както установихме 
около средата на 40-те години на ІХ в., това едва ли става още в самото 
начало, когато двамата братя пребивават в манастира „Св Полихрон“ на 
планината олимп. По-вероятно е той да намира място сред кирило-Мето-
диевият книжовен кръг на един по-късен етап, в началото на 60-те години 
на ІХ в., когато вече с усилени темпове се подготвя Моравската мисия.

дали обаче константин заминава за Моравия с първата група спод-
вижници на кирил и Методий, през есента на 863 г., е трудно да се каже. 
Предвид очевидно младата му тогава възраст, която предполага липса 
на достатъчно знания и опит, както и малкото време, което е имал, за да 
се подготви наравно с останалите ученици за предстоящите отговорни 
задачи, може да се предположи, че константин остава във византийската 
столица през следващите няколко години, за да усъвършенства филоло-
гическите си познания и да се запознае в детайли с богословската наука. 
Едва когато славянските първоучители завършват първия етап от мисията 
си и се завръщат в константинопол през 867 г., за да посветят своите мо-
равски ученици в църковен сан и да подготвят посещението си при папа  
николай І, константин вероятно се включва в групата сътрудници на два-
мата братя и се отправя с тях към Рим, а сетне остава в западнославянските 
земи до самия край на Моравската мисия. независимо от невъзможността 
за точна датировка на момента, в който книжовникът се присъединява 

50  Ангелов, Б. Ст., Хр. кодов. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. Пространни жи-
тия на Кирил и Методий. София, 1973 с. 199.
51  Пак там, с. 136.
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към групата участници в мисията сред Моравските славяни, днес мнени-
ето, че константин със сигурност става част от въпросната мисия не се 
оспорва, тъй като е сравнително добре аргументирано52.

При престоя си в Моравия константин дообогатява преводаческото 
си майсторство и придобива известна проповедническа практика. След 
смъртта на кирил Философ през 869 г. книжовникът израства и се ут-
върждава като близък Методиев помощник, и съпътства неизменно своя 
учител през най-драматичния етап на Моравската мисия, когато се води 
борба срещу непрестанните опити на немското духовенство да ликвидира 
славянското богослужение в Моравия и Панония53. Поради тази причина 
константин има в очите на своите съвременници славата на непосред-
ствен приемник на делото на Методий54, с което до голяма степен може 
да се обясни и сведението от Тудор доксовата приписка, което го посочва 
само като Методиев ученик.

към визирания период могат да се отнесат и първите химнографски 
опити на младия просветител, което се доказва по косвен път, тъй като в 
по-късни негови творби се откриват т.нар. „моравизми“ – общославянски 
думи, съхранени в преписите според фонетичните особености на западнос-
лавянските говори55. отново в Моравия константин получава и първия си 
църковен сан – свещеник, на гръцки – презвитер, с който ни е представен 
в наслова на 42-а беседа от Учителното евангелие. Едни учени предпо-
лагат, че е възможно той да е ръкоположен още в Рим през 867 г. заедно 
с климент и останалите кирило-Методиеви ученици56, а други изказват 
по-правдоподобно мнение, според което това става в годините, когато 
Методий заема архиепископския престол във Велеград57. на последната 
мисъл навежда и известието от Пространното житие на климент охрид-
ски, в което се казва за Методий: „Защото той се грижел не само за себе 
си, но да се спасят и другите (1 кор. 10, 33) и нощ и ден живеел само 
за това, което било полезно и за другите. Това показват множеството 

52  Зыков, Э. Г. к биографии константина Преславского. Старобългарска литература, 2, 
1977, 83–85.
53  Грашева, Л. константин Преславски. В: Творци на българската литература. Т. 1. Со-
фия, 1980, с. 45; Стара българска литература. Т. 2. Ораторска проза. София, 1982, с. 362.
54  Гълъбов, ив. Една интересна и важна особеност на Учителното евангелие на константин 
Преславски. В: Сборник Преслав. Т. 2. София, 1976, с. 88.
55  Според Велинова, В. Слово за епископ Константин…, с. 12, такива думи се откриват 
в цикъла азбучни стихири за Рождество Христово, в акростиха към триодния текст, в 
Службата на св. Методий и други.
56  Поптодоров, Т. Епископ константин Преславски…, с. 5.
57  державин, н. С. История…, с. 70; Георгиев, Е. Разцветът…, 164–165; Радоjичић, Ђ. Кон-
стантин Млађи…, с. 241.
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свещеници, дякони и поддякони, които, двеста на брой, той оставил 
в областта на своята Църква след смъртта си“58. Въпреки този диску-
сионен момент обаче, всички автори отбелязват факта, че пристигналият 
в България константин вече притежава въпросния свещенически сан59. 
А това означава само едно, че книжовникът взима активно участие в ут-
върждаването на славянското богослужение в Моравия.

Кога и как епископ Константин пристига  
в българската столица?

както е известно, след смъртта на Методий през април 885 г. немското 
духовенство, подкрепяно от Римската църква и подпомагано до голяма сте-
пен от моравския княз Светополк, подлага на жестоко гонение учениците 
на славянския първоучител, което Пространното житие на климент ох-
ридски оприличава на „Истински горски пожар, раздухван от вятъра“60. 
Същият исторически извор описва мъченията и нечовешкото отношение, 
което изтърпяват Методиевите последователи: „[франките] безчовечно 
изтезавали едни и разграбвали имота им, като прибавяли алчност 
към безчестието си, а други, и то стари хора, преминали границата 
на Давидовата възраст (Псал. 89, 10), влачели голи из трънаците. По-
младите свещеници и дякони били продавани [в робство] на юдеите от 
тези, които заслужавали съдбата и въжето на Юда. Както той – Христа, 
така и те предали на вечно огорчаващите [Бога евреи] (Евр. 3, 8; иезек. 
2, 3) Христовите служители, а по-скоро приятели, казано с неговите 
думи (Йоан 15, 14-15), а аз бих се осмелил да ги нарека и помазаници. 
Те изобщо не били малко: [служителите] на олтара наброявали към 
двеста души, както казахме по-преди“61.

По-нататък житието рисува картината на физическа разправа с 
радетелите за славянско просвещение в Моравия: „И така те добавили 
още към болката от раните на светците. Понеже получили от княза 
разрешение да действуват както намерят за добре, те ги извели от 
затвора, измъчвали ги с безчовечни удари, както се казва – без да се 
умилостивят нито от посивелите им коси, нито от телесната им немощ, 

58  ГИБИ. Т. 9. Ч. 2…, с. 20.
59  Ангелов, Б. Българска литература…, с. 45; Златарски, В. н. Страница из старата културна 
история…, с. 291; Kostić, D. Бугарски епископ константин…, с. 204; Поптодоров, Т. Епис-
коп константин Преславски…, 4–5. константинов, Г., Цв. Минков, С. Великов. Български 
писатели…, с. 23. Ангелов, Б. Ст. константин Преславски…, с. 61; Зыков, Э. Г. константин 
Преславски…, с. 230.
60  ГИБИ. Т. 9. Ч. 2…, с. 25.
61  Пак там.
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която причинило на телата на светците продължителното измъчва-
не… А войниците, хора варвари, понеже били немци и били диви по 
природа и като се прибави към това и заповедта, хванали светците, 
извели ги от града и като ги съблекли, ги повлекли голи. И по този 
начин чрез една постъпка им причинявали две страдания: опозоря-
ване и измъчване от вечно налитащия леден вятър в крайдунавските 
области. Освен това насочвали мечовете си към вратовете им, сякаш 
за да ги съсекат, и копията си към ребрата им, сякаш за да ги обагрят, 
та да не умрат само с една смърт, а всеки път, когато помислят, че за-
гиват. И това също било наредено на войниците от враговете. Когато 
се отдалечили много от града, те ги пуснали и поели обратно по пътя 
към града“62.

както се вижда от посочените известия, житиеписецът на климент 
охридски разграничава ясно две групи ученици – по-млади, продавани 
като роби на евреи и други, които са измъчвани, но непродавани в роб-
ство. както изглежда в числото на последните влизат по-авторитетните 
книжовници и проповедници, включително климент, наум и Ангеларий. 
Тази втора група е и по-представителната, защото в житието се допълва, 
че прогонените са много повече, но след напускането на пределите на Мо-
равия се разпръскват: „Така от страх те били принудени да се разделят 
и се пръснали всеки в различна посока, и това също по волята на Бога, 
за да привлекат повече страни в кръга на евангелското учение. Кли-
мент заедно с Наум и Ангеларий, поели по пътя, водещ към Дунава“63.

не може да има съмнение, че константин активно присъства в Мо-
равия в този драматичен момент и споделя съдбата на останалите Мето-
диеви ученици след смъртта на първия славянски архиепископ. За това 
свидетелстват интересни фрагменти от две химнографски творби. Във 
втория тропар на шестата песен от „Службата на св. Методий“ се отправя 
следната молба към първоучителя: „Молим те, славни светителю Мето-
дие, с молитвите си опази, отче, в православната вяра разгоненото от 
еретиците твое стадо“64. Също така в старобългарската част на Триода, в 
тропар от деветата песен на втория трипеснец за четвъртък от петата сед-
мица на поста четем: „И днес разгонените ваши раби, от триезичници, 
ходят по земи и съблюдават права вяра и славят Христа“65. След като 

62  ГИБИ. Т. 9. Ч. 2…, 27–28.
63  Пак там, с. 28.
64   Ангелов, Б., М. Генов. История на българската литература в примери и библиогра-
фия…, с. 147.
65  Попов, Г. Триодни произведения на константин Преславски. В: Кирило-Методиевски 
студии. 2. София, 1985…, с. 88.
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в науката няма колебание, че автор на двете произведения е константин 
Преславски, можем да третираме въпросните пасажи като извори за прес-
тоя на книжовника в Моравия и за прогонването му оттам.

остават обаче открити въпросите към коя от посочените две групи 
Методиеви ученици принадлежи константин, кога точно и по какъв път 
идва в България?

от Пространното житие на климент охридски става ясно, че констан-
тин не влиза в състава на климентовите спътници, но още през втората 
половина на 80-те години на ІХ в. го виждаме в центъра на оживената кни-
жовна дейност в българската столица. Поради тази причина по-голямата 
част от изследователите приемат66, че той е сред онези по-млади свеще-
ници и дякони продадени в робство, за които житието на климент само 
споменава, а най-старото житие на наум охридски подробно разказва: 
„И нека е известно и това на почитащия ги с всичко, както по-преди 
написахме: че еретиците едни мъчиха много, а други – презвитери и 
дякони – продадоха на евреите срещу заплащане. Евреите ги взеха, та 
ги отведоха във Венеция. И когато ги продаваха, по божия промисъл 
дойде тогава от Константиновия град във Венеция царски служител 
по царска работа. И узнал за тях, царският служител откупи едни, а 
други взе така, отведе ги в Константиновия град и съобщи за тях на 
цар Василий. И пак ги поставиха в техните чинове и санове – презви-
тери и дякони, – каквито бяха и преди, и им дадоха издръжка. И никой 
не умря в робство, но едни, покровителствувани от царете, починаха в 
Константиновия град, а другите, дошли в българската земя, починаха 
в голяма почит“67.

като имат предвид горното сведение и други изворови данни, от кои-
то може да се заключи, че климентовата група ученици пристига в Плиска 
по-рано, в края на 885 или началото на 886 г., някои учени се опитват 
да установят времето на преминаване на константин от византийската 
столица в България. Според Т. Поптодоров то съвпада с посочения пери-
од68. н. С. державин счита, че пристигането на книжовника при Борис се 

66  Ангелов, Б. Българска литература…, с. 45; Kostić, D. Бугарски епископ константин…, 
с. 204; недялков, Хр. Стара българска литература. София, 1947, с. 2; Минков, Цв. Епископ 
Константин…, с. 6; Алексиев, н. Старобългарска книжнина. Кирил и Методий, Епископ 
Константин, Черноризец Храбър и други. София, 1948, с. 28; динеков, П. Стара българска 
литература…, с. 79; константинов, Г., Цв. Минков, С. Великов. Български писатели…, с. 23; 
Ангелов, Б. Ст. константин Преславски…, с. 61; Петканова, д. Старобългарска литерату-
ра…, с. 203; Велинова, В. Слово за епископ Константин…, с. 13.
67  Преводът на този откъс от най-старото житие на св. наум е даден по иванова, кл. Стара 
българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София, 1986, с. 80.
68  Поптодоров, Т. Епископ константин Преславски…, с. 5.
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осъществява в 886 г.69 М. Генов и Е. николов пък приемат, че той идва в 
българските предели чак през 887 г.70

Тъй като наумовото житие е старинен и достоверен паметник, то 
поставената в тясна зависимост от него хипотеза е напълно приемлива. 
Тя е и най-стара, и както бе подчертано почти изцяло доминира в съвре-
менната палеославистика. доколкото обаче в текста на житието се сочат 
само „чинове и санове“, а не конкретни имена, право на съществуване 
имат и други виждания.

Едно от тях е мнението на архиепископ Антоний, според което 
„епископ Константин е бил един от знаменитите, но в житието не-
упоменат, бежанци (изгнаници) от Моравия – мъченици за идеята на 
религиозно-националното християнско просвещение на славянските 
народности“71. Виждаме, че руският богослов причислява Методиевия 
ученик към онези, които са прогонени и поемат трудния и опасен път 
към България. Той обаче не предлага солидни аргументи в подкрепа на 
своето твърдение.

на подобна позиция застава и Хр. Трендафилов. Този автор спира 
своето внимание върху третия тропар на седмата песен от „Службата 
на св. Методий“, в който константин изповядва: „Самият мен, що съм 
изпободен и изранен от разбойниците, Христе, помилвай ме, аз те 
моля! Възлей върху мене масло по обичая на милостта си, за да те 
възхваля, Боже: Благословен Бог на бащите наши!“72. Въз основа на 
този текст и съответстващото нему описание в Пространното житие на 
климент охридски, ученият мисли, че константин не е от продадените 
в робство по-млади презвитери и дякони. Според него той е включен в 
специално отделен кръг от най-изявените Методиеви последователи, 
след което е затворен, измъчван и подлаган на психологически натиск, 
а накрая е прогонен с всички тях заедно, но просто поема по друг път, с 
друга малка група и идва в България малко по-късно, т.е. книжовникът 
пристига в Плиска с основната група ученици, но без да влиза в състава 
на климентовите другари73. като доказателство за „моравската“ близост 
и съратничество на константин с климент и наум, Трендафилов сочи 

69  державин, н. С. История…, с. 70.
70  Генов, М. константин Преславски…, с. 33. николов, Е. Стара българска литература…, с. 28.
71  Цухлев, д. константин епископ Български…, с. 375.
72  Преводът на този пасаж от Службата на св. Методий е даден по Славова, Т., ив. добрев. 
Слова на светлината. Творби на старобългарски писатели от епохата на св. княз Борис, 
цар Симеон и св. цар Петър. София, 1995, с. 58.
73  Трендафилов, Хр. Службата за Методий на константин Преславски като исторически 
извор. В: Епископ-Константинови четения. Т. 3. шумен, 1996, 35–36.
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тяхното плодотворно книжовно сътрудничество на българска територия 
по превода на Учителното евангелие, Празничния миней и Триода74.

друга постановка за житейския път на епископ константин чертае Е. 
Георгиев. Тя е добре съгласувана с атмосферата на историческия момент 
и е част от опита на авторитетния изследовател да наложи в науката 
своето схващане за ранното пренасяне на кирило-Методиевата книжовна 
традиция от Моравия в България75.

Хипотезата на Георгиев се гради върху известието в Пространното 
житие на Методий, в което се разказва много пестеливо за едно пътуване 
на моравския архиепископ до византийската столица, по покана на импе-
ратор Василий І: „Но милостивият бог, който и в този случай не поиска 
да посрами своя раб, вложи в сърцето на царя – защото „сърцето на 
царя е винаги в ръцете на бога“ (Прит. 21, 1) – и той изпрати до него 
писмо: „Честний отче, много желая да те видя; тъй че направи това 
добро и се потруди [да дойдеш] при нас, та да те видим, докато си 
още на тоя свят, и да приемем твоите молитви“. Той веднага отиде 
там и царят го посрещна с големи почести и с радост, и като похвали 
учението му, задържа от учениците му един свещеник и един дякон 
заедно с книгите. Той изпълни всичките желания на Методия, за които 
той го помоли, без да му откаже нищо; и като го прегърна и обдари 
богато, изпрати го отново тържествено на неговия престол. Същото 
стори и патриархът“76.

Причината за това пътуване на славянския първоучител, предпри-
ето към края на 881 г. не е много ясна, но едва ли е извън уреждането на 
отношенията на Методий с двата могъщи християнски центъра – кон-
стантинопол и Рим. като изразява пълна увереност в достоверността 
на историческия извор и съдържащите се в него сведения, Е. Георгиев 
отъждествява споменатите свещеник и дякон с бъдещите представители 
на Преславското книжовно средище константин Преславски и презвитер 
Григорий Мних77. Също така изследователят изказва твърдението, че 

74  Пак там, 36–37.
75  Според Е. Георгиев разцветът на кирило-Методиевата писменост в България още през 
80-те и 90-те години на ІХ в., както и обстоятелството, че бягащите от Моравия ученици 
не са могли да пренесат всички книги създадени там, които намираме по-късно у нас, в 
Русия, Сърбия и другаде, са достатъчно основание да се смята, че кирило-Методиевата 
традиция е пренесена преди прогонването на книжовниците от моравска територия, вж. 
Георгиев, Е. Пренасянето на кирило-Методиевата книжовна традиция от Велика Мора-
вия в България. В: Сборник в чест на акад. Александър Теодоров-Балан по случай девет-
десет и петата му годишнина. София, 1955, с. 203.
76  Ангелов, Б. Ст., Хр. кодов. Климент Охридски…, с. 191, 202.
77  Георгиев, Е. Пренасянето на кирило-Методиевата книжовна традиция…, 207–211; 
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книгите, намиращи се у двамата Методиеви ученици са несъмнено сла-
вянски и са донесени от тях в България, с което се изяснява въпросът за 
пренасянето на кирило-Методиевите преводи на българска територия.

Тъй като е ясно, че основната група кирило-Методиеви ученици, 
оцелели след гоненията в Моравия, пристига в България през 885–886 г., 
ако се съгласим с предположението на Георгиев, трябва да приемем, че 
или проникването на славянската писменост става по-рано от годината 
на посрещането на климент и неговите спътници, или константин Пре-
славски прекарва няколко години във византийската столица, преди 
да се установи окончателно в България през 885–886 г., ако настояваме 
на твърдението, че книжовниците по различни пътища едновременно 
пристигат в Плиска. независимо от трудната си доказуемост78, хипотеза-
та на видния литературен историк намира подръжници в лицето на дж. 
Радойчич79, н. драгова80 и Е. Г. Зиков81.

към това тълкуване на събитията се доближава една разновидност 
на представеното от Георгиев мнение, която отнася пристигането на пър-
вите Методиеви ученици в българската столица също към периода преди 
885 г. Това е хипотезата на полския византолог Т. Василевски, според която 
константин попада в България благодарение на естествените контакти 
между великоморавската и българската държава, вероятно преди нача-
лото на системните репресии срещу славянските книжовници82. Става 

Разцветът…, с. 62.
78  Според П. Георгиев няма сигурни данни за разпространение на кирило-Методиевото 
дело в България преди 885 г. изследователят приема, че в българския княжески двор 
между 60-те и 80-те години на ІХ в. са научили за създаването на славянската писменост 
и за нейното разпространяване в Моравия. Той дори допуска в югозападните български 
земи да е проникнало през първите си две десетилетия славянското писмо, но счита, че 
това са спорадични опити за неговото овладяване, които мъчно могат да се смятат за 
организирано начало на славянската просвета и книжовност в българската държава, 
вж. Георгиев, П. За началото на славянската просветна и книжовна дейност в България 
(886–893 г.). В: 1100 години от смъртта на Методий. Доклади от Международната научна 
конференция в София, 20-26 май 1985 (Кирило-Методиевски студии. 4). София, 1987, с. 292.
79  Радоjичић, Ђ. константин Млађи…, с. 241.
80  драгова, н. константин Преславски…, с. 378. Авторката смята, че посещението на славян-
ския първоучител в константинопол и оставането на неговите ученици там е свързано с 
подготвяната вече просветителска дейност и сред южните славяни от страна на Византия. 
За тази цел Методий избира за представител на младата славянска култура във визан-
тийската столица доверен, талантлив и всеотдаен свой съратник, по всяка вероятност 
константин, като се има предвид голямата духовна връзка между учителя и ученика.
81  Зыков, Э. Г. к биографии константина…, 86–96. Ученият приема твърдението на Георгиев 
само по отношение на „свещеника“ от разказа в Методиевото житие, т.е. на константин.
82  Wasilewski, T. Bizancjum i slowianie w ІХ wieku. Warszawa, 1972, 166–167.
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дума за легендарната среща между Методий и княз Борис І, осъществена 
по време на споменатото пътуване до константинопол през 881 г. Това 
предположение обаче няма опора в изворите с изключение на едно твър-
де общо загатване в Пространното житие на климент охридски83. освен 
това, погледната откъм споделеното от константин за мъченията, които 
е претърпял, хипотезата губи даже и принципната си вероятност.

Така или иначе, в един обозрим отрязък от време в столицата на 
Борис І се събират мнозина оцелели от Моравия книжовни дейци, преки 
носители на кирило-Методиевата писмена традиция.

каква обществена и книжовна дейност развива в България констан-
тин Преславски?

След като в края на 885 – началото на 886 г. в Плиска пристига групата 
кирило-Методиеви ученици начело с климент, които „били посрещнати 
с почит и както подобава на уважавани във всяко отношение и дос-
топочтени хора“84, а през 886 г. княз Борис І привлича част от пребивава-
щите във византийската столица последователи на Солунските братя85, се 
открива възможност за осъществяване на добре обмисления от страна на 
българския владетел план, за организиране на славянско богослужение 
и славянска просвета в страната86. В създалата се благоприятна обста-
новка – наличие на известен брой славянски просветители и свещеници, 
смяна на държавния апарат във Византия и нови насоки на византийската 
дворцова политика, в България начева интензивен обществен и книжовен 
живот, в който своето достойно място намира и константин Преславски. 
В следващите години се осъществява неговото най-значително културно 
дело – участието му като организатор и творец в младата българска кни-
жнина и приносът му в строителството на новата християнска църква.

83  ГИБИ. Т. 9. Ч. 2…, с. 16.
84  Пак там, с. 30.
85  През 886 г. починал Василий І Македонец. наскоро след това двадесетгодишният престо-
лонаследник Лъв VІ Философ (886–912) принудил Фотий да се откаже от патриаршеския 
престол в полза на шестнадесетгодишния му брат Стефан І (886–893). В последвалото 
дворцово преустройство и сближаване с папа Стефан V (883–891), българският въпрос 
бил позабравен, което позволило на Борис да привлече една част от великоморавските 
дякони и презвитери, както свидетелства и Първото житие на наум.
86  Според ив. добрев в България кирило-Методиевият превод на богослужебните книги 
е бил възстановен почти дословно по памет и то твърде лесно, тъй като славянските 
книжовници са знаели голяма част от старобългарския текст наизуст (псалмите, които 
непрекъснато пеели, изборното евангелие и изборния апостол, които слушали в църква), 
а и самите те са били опитни преводачи – първи помощници на св. братя в тяхната мисия 
сред западните славяни, вж. добрев, ив. кирило-Методиевите ученици през първите 
години след пристигането им в България (886–893). В: Изследвания по кирилометоди-
евистика. София, 1985, с. 146.
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Веднага след установяването си в българската столица през 886 г. 
константин започва своята книжовна дейност87. За това свидетелстват 
достигналите до нас творби с името му, които разкриват неговата про-
дуктивност в основните жанрове на богослужебната литература – химно-
графията и проповедта. Творецът създава едни от най-добрите образци 
на служби и църковни песнопения: цикъл стихири преди Богоявление, 
Азбучни стихири за различни празници, служба в памет на неговия учител 
Методий и други. наред с това работи и над превода на Постния триод, 
където също оставя оригинален цикъл трипеснеци и четирипеснеци. 
Тъй като част от химнографските творби на константин в Празничния 
миней са писани съвместно с климент, а последният престоява в Плиска 
до есента на 886 или пролетта на 887 г., то именно това е периодът, в 
който двамата старобългарски книжовници работят заедно, което ни 
позволява точно да датираме и първите константинови произведения 
на българска територия.

отново в Плиска константин Преславски започва съставянето на 
сборника с неделни проповеди, наречен „Учително евангелие“, чиято за-
дача е да обезпечи българската църква с текстове, тълкуващи евангелието 
и възпитаващи в християнски морал. като отделни компоненти на този 
сборник книжовникът включва стихотворението „Азбучна молитва“, ли-
тургичния труд „Църковно сказание“ и летописната творба „историкии“. 
Че константин захваща своята работа върху неделните слова още в прес-
толния град Плиска, се вижда от гореприведения пасаж от предисловието 
към Учителното евангелие, в който самият автор споделя, че подтик за 
това предприятие му дава неговият духовен брат, опитният в книжовни-
те дела наум. А както знаем наумовият престой в българската столица 
продължава до 893 г., когато той е изпратен да учителства в охрид на 
мястото на климент, за което разказва най-старото житие на св. наум88. 
Това е и годината, в която за нов средищен град на българската държава 
се избира Преслав. именно тук са завършени беседите, вероятно в 894 г., 
ако се доверим на хронологическото посочване в края на „историкии“.

Във връзка с времето на появяване на първите константинови творби 
в България, се разисква още въпросът за точното място, където творецът 
разгръща книжовната си дейност.

87  Единствен н. Туницкий поставя началото на книжовната дейност на константин още 
преди Моравската мисия, като допуска, че тя е започнала в константинопол и там творецът 
е написал първите си произведения, между другото и Учителното евангелие, вж. Туниц-
кий, н. Л. Св. Климент, епископ словенский. Его жизнь и просветительная деятельность. 
Сергиев Посад, 1913, 253–254.
88  иванов, Й. Български старини из Македония…, с. 306.
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относно локализирането на средището, в което константин написва и 
превежда своите произведения, са изказани няколко мнения. Те се градят 
върху интерпретации на сведението от приписката към „Четири слова 
против арианите“, че преписът на творбата е направен от Тудор доксов 
„на устието на Тича, гдето е съградена светата и честната златна нова 
черква“. Тъй като несъмнено този исторически извор представя едно 
творческо сътрудничество между константин и Тудор, приема се, че два-
мата работят на едно и също място, а именно споменатото в приписката. 
оттук започва да се търси точното местонахождение на въпросния кни-
жовен център, като усилията в тази насока се съпоставят с резултатите 
от археологическите разкопки.

още к. Ф. калайдович твърди, че р. Тича се влива в р. Варна, недалеч 
от древния български Переяславец89. С неговото мнение не е съгласен 
Сп. Палаузов, според който р. Тича се влива в р. Бичина (турското камчик) 
близо до с. Чатак, което по български значи Тича и се намира на запад 
от Ески Стамбул или древния Преслав90. Това становище в общи линии 
подкрепя В. н. Златарски, като уточнява, че въпросното село Тича е раз-
положено при извора на самата река, чието старобългарско име носи и 
която е известна още с названието Голяма камчия91.

Въпросът се задълбочава още повече с откриването на манастира 
в местността Патлейна при археологически разкопки, проведени през 
периода 1909–1911 г. По повод на това откритие Златарски пише специ-
ална статия, в която доказва, че въпросният манастир е построен от княз 
Борис І преди 889 г., приема твърдението, че обителта е носила името  
„Св. Пантелеймон“, и отъждествява това място с упоменатото в приписка-
та92. нещо повече. Авторитетният изследовател счита, че Борис І се замо-
нашва в манастира „Св. Пантелеймон“ и го превръща в книжовен център, 
в който живеят и работят създателите на старата българска книжнина. 
Пак на това място, според автора, е създадена и разгръща своята дейност 
Преславската книжовна школа93.

След откриването през 1927 г. на кръглата църква в Преслав, Б. Филов 
я отъждествява със споменатата в приписката златна църква, което прави 

89  калайдович, к. Ф. Йоанн, Эксарх Болгарский…, с. 98, бел. 39.
90  Палаузов, Сп. Векът на българския цар Симеон…, 163–164.
91  Златарски, В. н. Избрани произведения. Т. 2. Под редакцията на П. Петров. София, 1984, 
60–61.
92  Златарски, В. н. към историята на открития в местността Патлейна стар български мана-
стир. Известия на Българския археологически институт, І, 1921–1922. София, 1924, с. 148.
93  Пак там, с. 158.
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и н. Мавродинов94. други автори обаче смятат, че допирните точки между 
двете са нереални и неопределени95, и в науката дълго време остава да 
властва хипотезата на Златарски96. Постановката на последния относно 
значението на Преслав като пръв славянски книжовен център също се 
утвърждава и в унисон с нея се изказват различни твърдения: че Мето-
диевите ученици са приети и настанени още отначало в Преслав97, че Пре-
славската книжовна школа възниква направо в новия административен 
и културен център на българската държава98, че в църквите на Плиска не 
се развива книжовна дейност99, т.е. старата столица въобще се изключва 
от процеса на основополагане на старобългарската литература.

Всички тези схващания обаче не могат да се приемат за основателни, 
още повече че те не са подкрепени с категорични и неоспорими аргументи. 
Преди всичко Теофилактовото житие на климент охридски ясно свиде-
телства, че след пристигането си в българската крепост Белград на дунав, 
климент, наум и Ангеларий са изпратени при княз Борис І100, т.е. в българ-
ската столица Плиска. наум остава тук до 893 г. и организира просветния 
живот. Едва ли това е могло да стане далече от средищния град. В Плиска 
започват твърде рано строежите на църкви. Самото съществуване на 32 
храма в града не е могло да не даде тласък на книжовна дейност101. нужно 
е да се има предвид също, че в столицата съществуват писмени традиции 
още от създаването на българската държава, макар и да се касае за па-
метници на чужд език – първобългарските каменни надписи на гръцки.

към това трябва да се прибавят остарелите тълкувания на данните за 
манастира в Патлейна. Благодарение на археологическите проучвания в 

94  Филов, Б. кръглата църква в Преслав и нейните предшественици. СпБАН, 1933, XLX, 
75–104; Мавродинов, н. Старобългарското изкуство. София, 1959, с. 152.
95  Единственото пряко писмено свидетелство за строежа на кръглата църква е ктитор-
ският надпис, врязан върху стената на кръщелната. от този текст научаваме името на 
храма – „Св. Йоан“ и името на неговия ктитор – хартофилакс Павел. от своя страна при-
писката на Тудор доксов не дава точни данни за мястото на старата и новата постройка, 
нито за наименованието ѝ.
96  Минков, Цв. Епископ Константин…, с. 7; киселков, В. Сл. Проуки и очерти по старобъ-
лгарска литература. София, 1956, с. 62; Милев, Ал. Старобългарският превод…, с. 65.
97  Георгиев, Е. Разцветът…, с. 78. куев, к. Черноризец Храбър. София, 1967, с. 36.
98  Георгиев, Е. Създаването на Преславската и охридската книжовни школи в среднове-
ковна България. В: Годишник на Софийския университет, Филологически факултет, Т. 
50, 1955, 1, с. 53.
99  Чанева-дечевска, н. Църкви и манастири от Велики Преслав. София, 1980, 159–160.
100  ГИБИ. Т. 9. Ч. 2…, с. 30.
101  В своето изследване н. Чанева-дечевска съобщава, че в Преслав са разкрити останките 
на 8 манастира и около 30 църкви, а в Плиска – 30 базилики и 2 кръстокуполни църкви.
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Плиска и на използването на някои домашни и византийски извори, през 
последните десетилетия се доказа, че в първата столица, около известната 
Голяма базилика, през втората половина на ІХ в. функционира първос-
тепенно по значение книжовно-просветно средище102. Съществуването 
на славянски книжовен център в Плиска преди появата на известните 
средища в Преслав и охрид се обоснова убедително и от проучванията на 
Г. Попов върху ранни съвместни произведения на климент охридски и 
константин Преславски103. днес може с увереност да се каже, че наличието 
на книжовно-просветен център в старата българска столица между 886 
и 893 г. не буди никакви съмнения и се подкрепя от редица авторитетни 
учени104.

Вижда се, че приведените доводи и аргументи потвърждават из-
казаното по-горе становище, че константин Преславски първоначално 
пристига в Плиска и тук създава своите първи литературни творби. Това 
става в скриптория на манастира при Голямата базилика, където се раз-
вива широка писателска и преводаческа дейност. Вероятно в училището, 
разположено на същото място, константин взима дейно участие в подго-
товката на духовници – учители и книжовници, необходими за разпро-
страняването и утвърждаването на славянската писменост в страната.

Творческата дейност на видния просветител в началния период, както 
установихме, върви ръка за ръка с тази на наум и климент – едно естест-
вено продължение на тяхното близко сътрудничество още от престоя им 
в Моравия. Това с особена сила важи за константин Преславски и климент 
охридски, които с право са наречени „строители“ на книжовната нор-
ма и на художествения език, на културния език на християнството в 
България“105. двамата се налагат като двигатели на цялостната дейност 
по устрояването на българската църква и богослужение на славянски език 
в края на ІХ и началото на Х в. климентовите общи служби и общи слова 
обезпечават ежедневното богослужение. Учителното евангелие на кон-
стантин пък е предназначено за целогодишния цикъл от неделни пропо-

102  Георгиев, П. Манастирът при Голямата базилика в Плиска – център на просветна и 
книжовна дейност през ІХ–Х век. – доклад на І комплексна конференция по българистика. 
шумен, май 1979.
103  Попов, Г. новооткрити химнографски произведения на климент охридски и константин 
Преславски. Български език, 32, 1982, 1, 3–26.
104  Гюзелев, В. Княз Борис Първи. България през втората половина на ІХ век. София, 1969, 
с. 369; дуйчев, ив. Въпроси из дейността на Йоан Екзарх. В: Доклад на симпозиума „Йоан 
Екзарх Български“. Шумен, 1979; динеков, П. някои въпроси около Преславската книжов-
на школа. Старобългарска литература, 12, 1982, 3–13; Петканова, д. Старобългарска 
литература…, с. 203.
105  Велинова, В. Слово за епископ Константин…, с. 21.
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веди. климент съставя похвални слова за големите празници и превежда 
Цветния триод, а константин написва нов български вариант на Постния 
триод. Резултатът от тази всеотдайна и балансирана съвместна дейност е 
уникален – старобългарският език става литургичен и се възприема като 
норма от останалите славянски държави.

наред с книжовната си работа константин, който още в Моравия е 
ръкоположен за презвитер, се изявява и като проповедник в някоя от го-
лемите столични църкви, както личи от Учителното евангелие. Това става 
на специално организирани за целта събрания след църковната служба. 
Своите неделни слова той изнася пред разнородна маса слушатели. Между 
тях има немалко миряни, някои духовни лица, известен брой болярски 
служители – писари, учители на децата им, служители в параклисите, 
хора от самите болярски семейства106. В числото на присъстващите влизат 
вероятно и част от Методиевите ученици, другари на константин, а в ня-
кои случаи може би присъства и наум. При всички положения обаче тези, 
които слушат проповедите на свещеника, са грамотни и доста просветени 
за времето си лица, които познават евангелието, отците на църквата и 
изобщо християнството107.

като презвитер в Плиска константин преживява опита на най-голе-
мия Борисов син Владимир да възвърне страната към стария езически 
ред. Възкачилият се на престола през 889 г. княз в еднаква степен е про-
тивник и на християнската религия, и на славянската писменост, и има 
всички основания да се мисли, че делото на кирило-Методиевите ученици 
в България се натъква на неговата яростна съпротива. За това има някои 
указания в историческите извори.

В „Азбучна молитва“ презвитер константин се обръща към Бога с 
гореща молба да бъде избавен от фараонска злоба – иносказателен на-
мек за преследване от страна на княза, и с вяра, че скръбта му ще стане 
радост108. В 43-а беседа от Учителното евангелие пък, проповедникът 
говори за нуждата да се посрещат смело гоненията срещу християнската 
вяра: „Затова нека и ние да му се помолим да прозрем с душевни очи, 
за да изпълняваме заповедите му и да го славим боголепно, без страх 
от цар, без срам от князе и велможи. Дори и ако настане гонение, ако 

106  Трифонов, Ю. Бележки върху Учителното евангелие… 470–477.
107  Пак там.
108  Бодянский, о. М. О времени происхождения…, с. LIX. именно като намек за гонение 
по времето на Владимир е възприел въпросния текст ив. добрев, докато ив. Богданов 
счита, че тук авторът на творбата намеква за решителния отпор, който е трябвало да се 
даде срещу пристъпите на византинизма от страна на домогналото се до плодовете на 
културата славянско племе.
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предстоят мъки, ако ни сполети принуда, да не се боим, нито да се 
отлъчваме от неговата любов, но с дръзновение да проповядваме и 
да му се молим“109. Подобен текст има и във встъплението на 46-а бесе-
да, където константин като че ли иска да сподели нещо, което измъчва 
сърцето му, но не се решава, а само посочва, че опасност го принуждава 
да съкрати словото си110.

Тези пасажи от Учителното евангелие, макар и да не свидетелстват 
ясно за настъпило вече гонение, а само да загатват за възможно или пред-
стоящо такова, добре илюстрират драматичната обстановка в края на 
80-те и началото на 90-те години на ІХ в., в която константин и неговите 
другари са принудени да развиват своята книжовна и просветителска дей-
ност111. Посочените известия са още едно, макар и косвено доказателство 
за това, че константиновите беседи са произнесени, а може би и записани 
именно в Плиска през периода 889–893 г.

Създалата се остра и напрегната политическа обстановка в България 
през пролетта на 893 г. е последвана от държавен преврат, чрез който 
княз Владимир е свален от престола. начело на движението за държавно 
преустройство, една от задачите на което било въвеждането за всенародна 
употреба на старобългарската писменост, застава княз Борис І, подпомаган 
от своя син Симеон112. Техните действия се подкрепят от всички онези дей-
ци, а сред тях и константин, които съзнават, че укрепването на България 
изисква културно противопоставяне на съседна Византия чрез развитие 
на просветата и книжнината, и въвеждане на християнско богослужение 
на народен език.

В края на същата 893 г. се свиква народен събор с участието на пред-
ставители от всички български краища. За нов български владетел се 
провъзгласява Симеон, а за нова столица на държавата се определя град 
Преслав. най-важният акт на събора обаче се състои в това, че „на него 
бил отхвърлен гръцкият език и тържествено бил обявен народният 
славянобългарски език за официален в държавата, а в църквата било 

109  Тук е даден преводът на Р. Александрова от архиепископ Антоний, поместен в ивано-
ва, кл., Св. николова. Тържество на словото. Златният век на българската книжнина. 
София, 1995, с. 88.
110  Трифонов, Ю. Бележки върху Учителното евангелие…, с. 469.
111  Много важен документ, свидетелстващ за отношението на кирило-Методиевите 
ученици към княз Владимир, е безименната хомилия в клоцовия сборник, в която един 
от видните дейци на славянската просвета в България, вероятно наум, изобличава и 
обвинява от църковния амвон владетеля, че е нарушил най-грубо християнския закон и 
е попаднал в бездната на най-долно езичество.
112  добрев, ив. кирило-Методиевите ученици…, с. 155.
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решено да се въведат славянобългарските книги и богослужение“113. 
По силата на това важно решение гръцкият език престава да бъде официа-
лен в царската канцелария (с изключение на дипломатическата преписка), 
църквата и училището, и на негово място се въвежда старобългарския 
книжовен език. Едновременно с това управлението на българската църква 
се поверява на славянски йерарси.

Тъй като константин несъмнено взима участие във всички важни 
културни събития в България, може да се приеме, че присъства и на про-
ведения народен събор. нещо повече, той става един от хората, призвани 
да извършат реформата, която е постановена с третото съборно решение. 
Видният просветител е натоварен със задачата да направи всичко по си-
лите си „за да бъдат заменени в непродължително време по всички 
български църкви и манастири употребяваните дотогава глаголиче-
ски и гръцки книги с нови славянски книги“114. За цялата тази промяна 
имаме само една вест в писмените паметници. В руския летопис „Повесть 
временных лет“, както и в „Лэтописьцъ въскорэ“115 тя е отбелязана като 
„прэложения книгъ“.

За това какво точно трябва да се разбира под този израз в науката са 
изказани различни мнения. В. н. Златарски и повечето историци го тълку-
ват като официален реформен акт, с който славянският език и писменост 
се въвеждат в българската държава и църква на мястото на гръцкия език 
и писмо116. други учени приемат, че смисълът на тези думи е буквален и 
означава „превод на богослужебните книги“, завършен към 893 г., а не, че 
едва тогава се въвеждат в българската църква117.

Трудно е да си представим, че последователите на кирил и Методий 
в България между 886 и 893 г., от една страна, водят книжовната и учи-
телската си дейност на славянски език, а от друга, извършват богослуже-
нието в църквите на гръцки. Въпросът за замяната на гръцкия език със 
старобългарски след 886–887 г. е преди всичко кадрови, а не политически 
проблем и неговото решаване в една или друга степен става възможно в 

113  Златарски, В. н. Страница из старата културна история…, с. 288.
114  киселков, В. Сл. Проуки и очерти…, с. 63.
115  „Лэтописьцъ въскорэ“ представлява руска редакция на старобългарския превод 
на „кратка хроника“ на патриарх никифор, запазена в препис от ХІІІ в. изследванията 
показват, че руските преписвачи са се ползвали от старобългарското произведение. По-
подробно вж. каймакамова, М. Старобългарското историко-летописно творчество от сре-
дата на ІХ в. до началото на ХІ в. ГСУ, ИФ, 72, 1978. София, 1982, 39–41.
116  Златарски, В. н. Страница из старата културна история…, 287–288. Гюзелев, В. Княз 
Борис Първи…, 478–479.
117  куев, к. Черноризец Храбър…, 30–32.
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зависимост от наличието на достатъчен брой подготвени за целта лица. 
Промяната на езика в българската църква протича като постепенен и не-
прекъснато разрастващ се процес, за чието завършване е имало нужда от 
време. Може да се приеме, че към 893 г. той е достатъчно напреднал, за да 
бъде официално разгласен, но едва ли е напълно приключил. Затова най-
вероятно е „прэложения книгъ“ наистина да изразява „завършването 
на преводите на богослужебните книги от гръцки на старобългарски 
език с помощта на кирилицата“118.

историческото значение на това събитие не е могло да не се почув-
ства от съвременниците – очевидци и участници в него, особено от онези, 
които стават свидетели на унищожаването на славянската писменост в 
Моравия. Това ясно личи от константиновото стихотворение „Проглас 
към евангелието“, в което се изразява небивалият възторг от победата 
на славянската просвета и култура, и изстраданото тържество на старо-
българската книжнина.

и така след заминаването на наум за Македония и след премества-
нето на българската столица в гр. Преслав, презвитер константин става 
главен организатор и ръководител на Преславския книжовен център. 
Последният, както не без основание твърди В. Гюзелев, се намирал в 
манастира край Златната църква в Преслав119. Тук изявеният обществен 
деец продължава своята неуморна работа по подготовката на нови кадри 
за българската църква и новата българска официална култура. наред с 
това константин възобновява своите изяви на литературното поприще, 
които се увенчават с две нови произведения – старобългарските преводи 
на „Четири слова против арианите“ от св. Атанасий Александрийски и на 
огласителните слова на св. кирил Йерусалимски.

В Преслав константин става част от един кръг талантливи книжо-
вници, които наред с владеенето на религиозно-философските идеи на 
християнското учение, притежават солидни запаси от средновековни 
енциклопедични знания за света и за човека, и познават добре художест-
вените ценности и постижения на своето време120. Сред тях са Йоан Екзарх, 
презвитер Григорий Мних, Черноризец Храбър, Борисовият брат докс, 
неговият син Тудор доксов и не на последно място самият княз Симеон, 
под чиито непосредствени грижи и покровителство се извършва цялата 
книжовно-просветителска дейност. константин се намира в тесни връзки 

118  Георгиев, П. За началото на славянската просветна и книжовна дейност…, с. 300.
119  Гюзелев, В. Княз Борис Първи…, с. 369.
120  Попов, Г. Старобългарският книжовник константин…, с. 34.
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с владетелите, с техните близки и с техните първи помощници121. Младият 
Симеон вижда в негово лице не само писател, комуто могат да се възлагат 
отговорни дела, но и човек, способен да провежда културната политика в 
национален дух122. Ето защо той е един от най-приближените съветници 
на българския владетел по славянизирането и уреждането на българската 
църква и по разцвета на славянската книжнина в държавата123.

За това, че константин се намира в гореказаните отношения със Си-
меон, разбираме от приписката към старобългарския превод на „Четири 
слова против арианите“, която представя книжовника като изпълнител 
на литературните задачи, възлагани от княза. Там се казва, че преводът на 
въпросните слова е направен от твореца „по повеля на нашия български 
княз на име Симеон“. отново българският владетел възлага преписването 
на полемичния труд, този път на монаха Тудор доксов: „А пък ги написа 
по повеля на същия княз Тудор, черноризец Доксов“. Тези сведения, 
както и известието за построяването на „светата и честната златна нова 
черква от същия княз“, ни представят картината на културно-полити-
чески подем в България в края на ІХ – началото на Х в.124

Споменатият исторически извор наред с това, че утвърждава кон-
стантин Преславски и Тудор доксов като представители на Плисковско-
Преславската книжовна школа, ни разкрива още една важна подробност, 
а именно съвместната творческа дейност на двамата по превеждането 
и преписването на най-необходимите с оглед историческото време ли-
тературни творби. Същият факт е отбелязан и в друг писмен паметник 
от епохата – приписката към старобългарския превод на огласителните 
слова на св. кирил Йерусалимски, в която четем: „Господи, помогни на 
своя раб Теодор, който завърши тези книги. Да му даде бог опрощение 
на греховете. И на раба божий Константин, който написа тези книги. 
Амин“125. като прибавим към всичко това и данните от приписката на 
презвитер Григорий126, намираща се в известния „Архивски Хронограф“ 
след ІV книга на Хрониката на Йоан Малала, още веднъж се убеждаваме в 

121  Минков, Цв. Епископ Константин…, с. 7.
122  Велчев, В. Константин-Кирил и Методий…, с. 118.
123  киселков, В. Сл. Проуки и очерти…, с. 63.
124  каймакамова, М. Старобългарското историко-летописно творчество…, с. 46.
125  Тук е даден превода на приписката от Московския синодален препис на Поученията 
на св. кирил Йерусалимски от ХІІ–ХІІІ век, издадена от Vaillant, A. La traduction vieux-slave 
des Catéchèses de Cyrille de Jérusalem. Byzantinoslavica, ІV, 1932, p. 286. Преводът е на В. 
Гюзелев, поместен в Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия…, с. 333.
126  калайдович, к. Ф. Йоанн, Эксарх Болгарский…, 15–16. Превод на приписката е даден в 
Петров, П., В. Гюзелев. Христоматия…, с. 333.
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сплотеността на Симеоновия творчески кръг, чиито представители осъ-
ществяват целенасочена и балансирана обща дейност по изграждането на 
старобългарската книжовна култура. именно поради огромната си роля 
като идеен вдъхновител на дейците от столичното книжовно средище и 
поради това, че създава едни от най-значимите произведения на старо-
българската литература в Преслав, константин е наречен „Преславски“.

Предвид заслугите на константин като строител на църковната 
организация и ръководител на духовния живот в България по времето 
на Симеон, той закономерно заема своето по-високо място на епископ в 
църковната йерархия. Точно в този момент от житейския му път, когато 
вече оглавява епископска катедра през 906 г., ни го представя и приписката 
на Тудор доксов към „Четири слова против арианите“. кога става неговото 
ръкополагане във въпросния сан и къде служи остава неизвестно. В при-
писката духовникът се споменава само като „епископ Константин“ без 
точно определяне на служебната му принадлежност. Затова една част от 
учените се задоволяват само да отбележат, че след като първо е свещеник, 
впоследствие църковният деец става епископ127. други обаче изказват 
предположения за това кога и къде той получава епископския си сан.

Според Ю. Трифонов константин по всяка вероятност става епископ 
още в Плиска, където първоначално пристига и където протича първият 
период от неговата проповедническа дейност128. В. Сл. киселков пък счи-
та, че това се осъществява в новата българска столица, където „Симеон 
е заставил тогавашния, неизвестен по име български архиепископ, 
да удостои Константин с епископски сан, едно заради заслугите му 
като славянски просветител и книжовник и друго, за да се издигне 
престижът на Преслав като български столичен град“129.

Една друга хипотеза води началото си от А. и. Соболевски, който 
смята, че епископ константин служи в гр. Брегалница и отнася сведени-
ята от Солунската легенда именно към него: „Константин се преселил 
в Брегалница; той покръщавал славяните езичници; той писал за 
паството си книги на езика му; Брегалничката епархия била тая 
епархия, гдето той бил епископ“130. Мнението на А. и. Соболевски се 

127  Kostić, D. Бугарски епископ константин…, с. 204. Мутафчиев, П. История на българския 
народ. Четвърто издание. София, 1992, с. 178. Поптодоров, Т. Епископ константин Пре-
славски…, с. 5. Ангелов, Б. Ст. константин Преславски…, с. 61.
128  Трифонов, Ю. Бележки върху Учителното евангелие…, с. 478–479.
129  киселков, В. Сл. Проуки и очерти…, с. 62.
130  Соболевский, А. и. Епископ константин. В: СбНУ, ХVІІІ, 1901, с. 71. Част от по-сетнешните 
автори, които приемат твърдението на Соболевски, прикрепят към името на епископ 
константин определението „Брегалнички“. За пръв път книжовникът е наречен така от 



224 Тихомир Асенов

споделя също от н. С. державин131, както и от дж. Радойчич, според който 
е невъзможно константин да се намира като епископ в Преслав, тъй като 
там резидират водачите на българската църква Йосиф и Леонтий132. Вярно 
е, че гр. Брегалница, който се намирал на пет часа път от Струмица, при 
управлението на Борис е център на една от шесте епархии, влизащи в 
българските предели и още тогава има епископ, но по-късно, при Симеон, 
когато Струмица влиза в състава на българската държава, Брегалнишката 
епархия се слива със Струмишката и престава да съществува. освен това 
предположението на Соболевски не почива на никакви документални 
свидетелства. напротив, от съчиненията на константин ясно се вижда, 
че цялата му книжовна и проповедническа дейност е свързана с двете 
български столици – Плиска и Преслав.

къде тогава да търсим мястото на служение на епископ константин? 
Тъй като наистина, след обявяването си за столица, Преслав става седа-
лище на българския архиепископ133, може би трябва да се съгласим със 
становището на руския учен н. Л. Туницки134, подкрепено и от други135, 
който мисли, че епархията на константин се намира някъде близо до 
Преслав, т.е. в Преславската област. За това може да се съди от Тудор док-
совата приписка, където се съобщава, че преводът на Атанасиевите слова 
е преписан на следващата година на „устието на Тича“, следователно в 
един от преславските манастири136.

Що се отнася до това, кога точно константин е ръкоположен за епис-
коп, мненията са сходни. Според Е. Г. Зиков църковният деец е издигнат в 
този сан при реорганизацията на българската църква през 893 г., когато 
Преславският събор решително се произнася за въвеждането на славян-
ския език във всички сфери на обществения и културния живот, подко-
павайки окончателно позициите на гръцкото духовенство в страната137. 
к. куев също счита, че константин получава епископския си сан заедно с 

Поленаковик, Х. Савремана македонска проза. ново поколење. Београд, 1951, а по късно 
и от шопов, д. две поетски творби на константин Брегалнички…, с. 281.
131  державин, н. С. История…, с. 70.
132  Радоjичић, Ђ. константин Млађи…, с. 240.
133  Снегаров, ив. Кратка история на съвременните православни църкви. Т. 2. София, 1946, 
с. 27–29.
134  Туницкий, н. Л. Св. Климент, епископ словенский…, с. 254.
135  Ангелов, Б. Българска литература…, с. 45. Генов, М. константин Преславски…, с. 33.
136  Цухлев, д. духовно-литературният живот…, с. 569 посочва, че на константин е поверен 
краят по р. Тича, недалеч от Преслав, а катедрата му се намира в гр. Тича (сега село) или 
някъде близо до него (сега разрушено).
137  Зыков, Э. Г. к биографии константина…, 99–101; константин Преславски…, с. 230.
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климент охридски в 893 г. или скоро след това138, а д. Петканова твърди, 
че това става малко след ръкополагането на климент139. интересни са 
разсъжденията по въпроса на Е. Георгиев, който мисли, че константин 
става епископ доста преди 906 г., вероятно не много след времето, когато 
климент получава същия сан. Защото не може да се смята, че югозападният 
край на държавата се сдобива с български епископ, а преславската област 
остава по-дълго без такъв140. Така или иначе, не може да има съмнение, че 
константин е „един от първите след Климент епископи славяни и може 
би първият славянобългарски епископ в Североизточна България“141.

За съжаление не разполагаме с изворови данни за живота и дей-
ността на епископ константин Преславски след указаните в приписката 
906–907 г. Затова се предполага, че книжовникът приключва жизнения 
си път известно време след посочените години. Е. Г. Зиков като поставя 
времето на смъртта на константин във връзка със своите изчисления за 
рождената година на просветителя изказва мнението, че той умира ско-
ро след 907 г.142 Според ив. Богданов това става не по-късно от 910 г., а В. 
Сл. киселков пък, застъпвайки общоприетото схващане, че константин 
е малко по-млад от наум (умрял в 910 г.) и климент (починал в 916 г.) 
счита, че той живее няколко години повече от климент и умира в Преслав 
около 925 г.143

В славистичната наука се поставя въпросът защо не съществуват дан-
ни за канонизация на константин Преславски, които биха го изравнили в 
това отношение с останалите по-известни кирило-Методиеви ученици? 
Сръбският изследовател д. костич отбелязва евентуалните причини за 
това, които ни се струват основателни – фактът, че преславският творец 
не влиза в „охридския кръг“ книжовници, където се оформя култът към 
Седмочислениците, както и предполагаемото обстоятелство, че след 
смъртта на климент и наум той е още жив и сам организира църковната 
им прослава144.

константин Преславски развива такава обществена и книжовна 
дейност, която му осигурява заслужено място в българската история като 
строител на славянската църква и основател на литературния живот 

138  куев, к. константин Преславски…, с. 239.
139  Петканова, д. Старобългарска литература…, с. 203.
140  Георгиев, Е. Разцветът…, с. 167.
141  Златарски, В. н. Страница из старата културна история…, с. 292.
142  Зыков, Э. Г. к биографии константина…, с. 101.
143  киселков, В. Сл. Проуки и очерти…, с. 63.
144  Kostić, D. Бугарски епископ константин…, с. 210.
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в средновековна България. излязъл от кирило-Методиевата школа и 
притежаващ и ерудицията, и енергията на най-добрите нейни предста-
вители, той отлично разбира нуждите на своя народ. неговото правилно 
отношение към историческия момент го превръща в изпълнител на зами-
слите на Борис І и Симеон, за изграждане на голяма и всестранно развита 
българска държава, основана на славянско богослужение и книжнина, 
богат културен живот, разнообразна и дълбоко идейна литература. В 
това отношение константин се стреми към ясно осъзнатата цел да гради 
духовната независимост на българския народ през ІХ–Х в.
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имперската политика и идеология 
на Мануил II, отразена в документи, 
кореспонденция, речи и трактати

Николай Данев

изследването на политическата идеология на Византия заема едно 
от най-важните места сред проблемите, които доминират в момента 
във византинистиката, посветена на изучаването на имперската идея за 
Рим, на връзките ѝ с елинистическата идея на царството и разбира се, 
на нейните разширения в християнската концепция за властта. За да се 
даде адекватна оценка на управлението на император Мануил II Палеолог 
(1391–1425) и за да се разтълкуват правилно някои негови действия, не 
е достатъчно само да знаем териториалния обхват и етническия състав 
на Византия през XIV и  XV век, но е нужно и да се анализира имперската 
идеология и мястото на императора във Византия по това време. 

В българската историография до момента няма изследване посветено 
на личността на този византийски император – пропуск, предвид факта, 
че Мануил II играе изключително важна роля, ако не толкова в българ-
ската, то със сигурност в балканската история. За да проследят изцяло 
всички причини за падането на Балканите под османска власт, и за да се 
посочат всички пропуснати възможности, специалистът по история на 
Средновековните Балкани, точно като в пъзел трябва да има поглед върху 
политиката на всички владетели от периода. А една от най-важните части 
на този пъзел е именно политиката на Мануил II Палеолог. Управлението 
на този византийски император обаче не би могло да се характеризира 
като „неуспешно“ и „недалновидно“.  Всъщност е невъзможно да се харак-
теризира с една дума. Във времена, когато някога могъщата Византийска 
империя запада, а опасността отвън расте, именно хора като него успяват 
да отложат края, поне с няколко десетилетия. 

Писменото наследство на император Мануил II е изключително 
разнообразно по своя характер и се състои от най-различни философски 
и теологични трактати, речи, диалози, наставления към бъдещия импе-
ратор (последните във византийската книжнина наставления от жанра 
„княжеско огледало“), както и от многобройни писма написани от самия 
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византийски василевс. Цялото това книжовно наследие ни дава безценна 
информация за събитията и идеите, случили и развили се във Византия 
през последните десетилетия от нейното съществуване. 

Епохата, в която Мануил се ражда и управлява, може да бъде харак-
теризирана най-общо като тежка, изпълнена с изпитания, трудности и 
унижения. Епоха на упадък и агония. Това се отразява и на императорския 
авторитет, който гърците все по-малко зачитат. Византия е вече малка 
държава и на василевса му се налага да се съобразява с новата дейст-
вителност. на последните императори от Палеологовата династия им 
се налага да обикалят от град на град, за да търсят помощ, да сключват 
неизгодни за империята мирни договори и дори да гледат като зрители 
как собствените им градове, които отказват да се подчинят на турците, 
биват плячкосвани от друговерци. катализатор на народното недоволство 
стават  въстанията от XIV и XV век, сред които най-сериозно се оказва това 
на зилотите от Солун.

Сякаш, за да забрави за тежките времена византийската интелиген-
ция (в това число и Мануил) започва повече от всякога да пресъздава стила 
и темите на древните гърци, сякаш нищо не се е променило.  Паралелно 
с това връщане към миналото съществува и друго културно течение, 
което се стреми да запази християнските традиции на Византия, без да 
допуска чужди (латински) влияния.  Представителите на това течение 
предпочитали да видят в „константинопол турски кафтан, отколкото 
латинска тиара“. непрестанните атаки от страна на турците, икономи-
ческите посегателства от страна на латините, междуособните борби от 
страна на византийците довеждат до катастрофата от 1453 г. В тези трудни 
моменти Църквата е тази, която дава обяснение за гръцката съдба, като 
излиза с тезата, че всички ужасии, които се случват на Византия са Божие 
наказание за нейните грехове. Благодарение на тази доктрина, която 
представя едно Библейско учение за гнева на Бог, гърците се надяват, че 
поне на онзи свят ще има щастлив живот за тях и така непоносимото ще 
стане поносимо. Постепенно турците придобиват образа на Антихриста, 
а краят на света се свързва с края на Византия.1

Безсмислени противоречия и маловажни въпроси разделят и без това 
малкото сили на империята. В цялата тази „бъркотия“ във византийския 
политически, икономически и религиозен план, Мануил чрез всички 
свои действия се опитва да запали патриотизма на византийците, да им 
върне жаждата за борба, да ги обедини отново и да възкреси загиващата 
Византия. 

1  Ahrweiler, H. The political ideology of the Byzantine Empire. The historic section directed by 
Roland Mousnier 20. University presses of France. Paris. 1975, 250–300.
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Византийската империя през цялото си съществуване се крепи върху 
два основни стълба – държавата и Църквата – те са неразривно свързани и 
отношенията между тях често определят политиките и идеологията на им-
перията. Терминът цезаропапизъм е твърде общ, за да ни даде нюансите на 
връзката между император (imperium) и патриарх (sacerdocium).2 Би било 
правилно да се отбележи, че императорът е християнин, следователно е 
подчинен на патриарха, а патриархът от своя страна е гражданин, което 
го прави подчинен на императора. изучаването на еволюцията на тази 
връзка през вековете би показала как се развива политическата мисъл 
и идеология в историята на Византия. В империята василевс и патриарх 
са осъдени да си сътрудничат, защото единият има за цел да се грижи за 
живота на хората, а другият за техните души и само когато си помагат 
Византия върви нагоре. При Мануил Църквата определено помага на 
светското управление и всъщност до голяма степен взима някои от не-
говите функции. Един от най-добрите изследователи на връзката между 
императора и църквата е Жилбер дагрон, който в своята „императорът 
и свещеникът“  разглежда детайлно имперската идеология на Византия. 
Едно от най-важните заключения, до които стига авторът там, е че им-
ператорът на Византия е Божи избраник, но и същевременно избран от 
народа – поредната двойственост, характерна за византийския начин на 
мислене.

Съществуват различни типове източници, които биха били ценни 
за изследването на идеологията, като тези източници биха могли да се 
групират в няколко типа – Жития на светци, приказки за Чудеса, молитви 
и т.н., които са полезни за изучаването на начина на мислене на народа; 
Закони и имперски заповеди, които са официални източници и представят 
отношението на властта и „научната литература“, която включва трактати, 
диалози, речи и т.н., които показват позициите на византийската инте-
лигенция. имперската иконография и нумизматиката също дават ценна 
информация за имперската пропаганда през даден период.

 най-добрият начин това да се направи е да се изследват текстовете, 
написани от самия Мануил – неговите писма, трактати, речи и послания. 
За наше щастие до момента са запазени голяма част от Мануиловите 
текстове, което до голяма степен улеснява изследването на император-
ската идеология от XIV и XV век. Това е така, защото Мануил превръща 
реторическите писания в идеологически ефективен инструмент за раз-
пространяване на своите политически послания.

2  Dagron, G. Emperor and Priest: The Imperial Office in Byzantium. Cambridge University Press, 
2003, 337 р. 
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известно е, че в периода на късната империя, василевсът имал нужда 
да запази своята популярност сред народа. Това се осъществявало най-
вече с гражданската му ангажираност в полза на обществото. Ролята на 
императора обаче била твърде сложна предвид факта, че трябвало да 
балансира между гражданите, аристократите, църквата и външните сили, 
които постоянно се бъркали във вътрешните дела на Византия.

диалогът с императрицата майка за брака, основите на имперското 
поведение, Седемте етико-политически речи, както и речта, посветена 
на погребението на императорския брат Теодор Палеолог, отразяват по 
най-систематичен начин проблемите и въпросите, специфични за визан-
тийското управление на този период. Тези текстове разкриват и степента, 
в която императорът гледа на собствената си литературна дейност.

освен това, тези четири текста представляват конкретни начини за 
писане, посветено на империята, тъй като Мануил влиза в различни роли: 
диалогът за брака отразява неговата делиберативна роля; погребалната 
реч е разказана чрез неговата наративна роля, а орациите го показват в 
неговата дидактическа роля. Взети заедно тези роли са вид репертоар 
за императорския дискурс, а също така те включват и широк спектър от 
теми и различни концептуални категории.

Така от писменото наследство на Мануил разбираме за него, че той е 
една многообразна личност, с едно наистина отлично образование, инте-
ресуваща се от различни теми като теология (както разбираме от Трактата 
посветен на Светия дух), политика (Посланието към жителите на Солун) 
и ред други сфери от живота на средновековния човек.

Фактът, който играе основна роля в дипломацията на Мануил II е 
представата на василевса за неговото особено място в международната 
политика. Всъщност византийската представа за ролята на императора 
почти не се изменя въпреки трудностите, пред които е изправена импери-
ята. За византийците единствената универсална власт, която произлиза 
от Бога и олицетворява единството на „Pax Romana“ като „Pax Christiana“, 
е властта на византийският василевс. Така де факто се запазва идеята на 
византийската супремация над останалите християнски държави и дори в 
тежките моменти, императорът в константинопол се явява духовен баща 
на останалите християнски владетели. Във вътрешнополитически план 
тази идея има ролята на още един фактор за поддържането на самочувст-
вието на византийците за тяхната изключителност като богоизбран им-
перски народ, на който е отредено свише да властва над християнския свят.

още константин I Велики (280–337) е приеман, а и сам счита себе си, 
за „равноапостолен“ и това почетно възприемане на императорите като 
доказателство за ролята им на Христови наместници на земята се запазва 
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до края на съществуването на Византия.3 Точно това положение на ромей-
ските императори, в известен смисъл ги поставя и начело на духовната 
йерархия на християнското ойкумене, още повече, че за византийския 
владетел се е смятало, че има правата на един вид светски епископ.

През XIV век настъпват и известни промени във византийските 
политически практики и процеси. настъпва така наречената „демокра-
тизация“, която всъщност представлява включването на различни лица 
във вземането на редица важни решения за държавата. на Мануил II 
Палеолог му се налага често да се съобразява с идеите на маршал Босико 
(1366–1421), Франческо II Гатилусио (1365–1404), както, разбира се, и със 
своя племенник Йоан VII Палеолог (1370–1408).

Вероятно главната причина за тази нова тенденция е разклатеният 
престиж на императорската институция. През XIV и XV век империята е 
изгубила голяма на площ територия и императорът вече не може да дава 
земя и да печели аристократите на своя страна. Също така сериозната 
липса на средства, която съпътства Мануил и неговото семейство, оказва 
пагубно влияние върху техния престиж.

Поставен в такова тежко положение, на императора му се налага да 
печели съюзници, като предлага висши постове в държавата. императорът 
се опитва и да помири различните фракции, тъй като му е нужно единство 
срещу външните заплахи. Той дава и личен пример като търси подкрепата 
на своя ненадежден племенник Йоан VII, въпреки предателствата, които 
е видял от него.

Важна роля в политиката и дипломацията на Мануил II играе неговата 
литературна дейност, която още в Средновековието достига до голяма 
група читатели. Всъщност писанията на Мануил са от предимно реторична 
природа и са предназначени да бъдат четени на глас пред литературния 
кръг на императора. Ако днешният читател познава достатъчно добре 
византийската история от XV век, както и известните ни византийски 
текстове от същия период, той със сигурност ще забележи, че въпреки 
тежката реалност, авторите (в това число и Мануил) продължават да се 
придържат към древните авторитети (като омир, Платон, демостен и 
ксенофонт), що се отнася до стил, граматика и манталитет, и да не ценят 
особено оригиналността в своите текстове.4

Голяма част от кореспонденцията на Мануил II също била четена на 
глас в театъра от самия император и често тези четения добиват облика 
на представление. 

3  Dagron, G. Op. cit., 127–157.
4  Dennis, G. (trans). The Letters of Manuel II Palaeologus. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, 1977, p 19.
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Характерът на византийския епистоларен жанр се различава драс-
тично от съвременния. Във византийските писма от късното среднове-
ковие няма да намерим точни данни, факти и години, а езикът, на който 
са написани, ще се доближава максимално до този на древните елински 
философи, живели далеч преди началото на новата ера. допълнителна 
трудност предизвикват и термините, с които авторите си служат, тъй като 
използват имена на византийски институции, които отдавна не същест-
вуват и имена на народи, които отдавна се изчезнали или претопили. Така 
например в много от византийските текстове от периода няма да наме-
рим имената на албанците, българите, турците и сърбите, а ще срещнем 
имената на илирите, трибалите, мизите и персийците.

Граматиката от своя страна също предизвиква трудност у изследова-
телите и често пъти някои от основните идеи на писмата остават нераз-
гадани. Възможно е да допуснем, че самият получател едва ли е разбирал 
всичко, което е искал да каже авторът.

Писмата на Мануил не правят изключение от останалите от периода и 
посланието не винаги е лесно да се извлече от романа, в който е погребано. 
Мануил споделя всички недостатъци на византийския ретор: писането му 
изобилства от клишета, износени поговорки, анахронизми, прекомерно 
много (а понякога и неясни) алюзии към класически автори, бележещи и 
объркващи метафори.5 Все пак писмата са писани от самия император на 
Византия и в крайна сметка изследователите на Мануиловите реторични 
текстове и писма успяват да открият редица важни факти и послания.

Мануил сякаш живее в един свят, а говори от друг. неговата отлична 
начетеност му позволява да живее в XIV и XV век, но да композира речи в 
стила на древните философи. За византийския интелектуален елит, към 
който принадлежи и императорът, би било напълно нормално турците 
да са пред константинопол, а учените – в театъра, където да четат сво-
ите текстове пред отбрана публика. Стилово, за да пожъне един такъв 
текст успех той трябва със сигурност да кореспондира с идеалите на 
византийската литература – древните мислители Платон, демостен и 
ксенофонт. оригиналността не би била оценена.

За едно писмо днес се смята, че би трябвало да носи определена 
информация от автора към адресата, но за византийците това далеч не е 
задължително. Самият Мануил отбелязва, че неговите писма получават 
аплаузите на неговите приятели, пред които той чете, и всъщност това е 
основният смисъл на по-голямата част от тях.

Едно от най-важните послания, които Мануил прави в своите тексто-
ве, е издигането на патриотизма като висша ценност и поставянето на 

5  Пак там.
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любовта към родината на първо място. Това послание можем да намерим в 
писмото на Мануил до неговия скъп приятел димитър кидон (1324–1397), 
който през 1396 г. е напуснал константинопол, за да се отправи към Ве-
неция, а по-късно към крит, където и умира през 1397 г. 

Там той се обръща към своя приятел с думите: „не си въобразявай, 
че ти изпълняваш своя морален дълг към нея (родината), оплаквайки 
шумно нейната съдба, докато стоиш далеч  извън обсега на стрелите. В 
тези времена на криза ти трябва да дойдеш и да споделиш опасностите и 
толкова, колкото можеш да помогнеш с дела, ако искаш да докажеш себе 
си като войн чист от обвиненията в дезертьорство“6.

За Мануил е важно да сподели опасностите и несгодите на своя народ 
и не пести усилия, за да помогне на загиващата си империя. императорът 
се опитва да бъде пример за своите поданици, и дори когато той самият 
е далеч от тях, не спира да мисли за Византия. именно затова той обви-
нява кидон, че е напуснал константинопол, въпреки че двамата остават 
винаги приятели.

Мануил не губи надежда за своята империя дори в най-трудните ми-
гове, което е достойно за уважение, а неговата сила на духа остава несло-
мима. дори когато е в плен на турците и му се налага с очите си да вижда 
как и последните византийски градове в Мала Азия падат под османска 
власт, Мануил пише към кидон, че сълзите в очите не могат да помогнат: 
„Това отношение не може всъщност да помогне, а всъщност може да влоши 
нещата и ние трябва да кажем сбогом на тези безсмислени оплаквания... 
да благодарим на Спасителя за това, че ние можем да се обърнем бързо 
и без забавяне към него, така че добрата съдба може би ще се усмихне 
обратно към нас.“7. именно тази надежда, че Бог отново ще благослови 
гърците го кара да се обърне срещу турците, да избяга тайно от техния 
плен и да тръгне да търси помощ из Западна Европа.

Един от най-запомнящите се текстове е погребалната реч на Мануил 
по повод смъртта на Теодор Палеолог, деспот на Мореа. изглежда още през 
XV век речта е била преведена на латински по молба на самият Мануил, 
както ни разказва италианският хуманист Гуарано от Верона през 1418 г. 
Причините императорът да иска този текст да се разпространи на запад 
са много, като може би водещи сред тях са предаването на политическо 
послание към западните страни или реклама на ерудицията на императора 
сред италианските хуманисти от XIV век. 

6  G. Dennis (trans) The Letters of Manuel II Palaeologus…, p. 172.
7  Dennis G. (trans). The Letters of Manuel II Palaeologus... р. 62.



234 николай данев

Може би най-добрият познавач на текста е J. Chrysostomides, който и 
изследвал всички ръкописни версии на речта, след което е издал текста 
като е приложил редица коментари, които помагат на читателя да се 
ориентира в епохата. Всъщност речта на Мануил изненадва още със за-
главието си, тъй като когато читателят започва да чете текста, той очаква 
нещо много по-различно. думите на Мануил не разказват просто за Теодор 
Палеолог, а дават и изключително ценна информация за факти, събития 
и дати, свързани със Средновековен Пелопонес. 

Погребалната реч за Теодор е написана около 1410 г. и се отнася за 
по-малкия брат на Мануил – Теодор. двамата се радват на много близки 
отношения и през целия си живот се подкрепят един друг. Това е важен 
факт, който контрастира особено с отношенията между Мануил и по-
големия му брат Андроник. Tекстът е съсредоточен върху представяне-
то на личността на Теодор като справедлив и способен владетел, като 
авторът разкрива и други два аспекта, отразявайки неговата собствена 
роля в развитието на събитията в Морея, както и кратка история на Мо-
рея като част от византийската държава. основни епизоди са бунтът на 
Андроник, срещата на християнските владетели с Баязид в Сяр, както и 
отношенията на Теодор с хоспиталиерите през 1400 г. интересен тук е и 
фактът, че във всички тези събития водеща роля има и самият разказвач, 
като фокусът пада именно върху него.

Между 1394 и 1397 г. Мануил пише своя философски „диалог за бра-
ка“, който и до момента продължава да представлява интерес за изсле-
дователите на късновизантийската империя. В годините на създаване, 
Византия е в едно изключително тежко положение, в което столицата е 
под османска блокада, кръстоносният поход на крал Сигизмунд е разбит, 
а положението на християните на Балканите става все по-несигурно. В 
текста авторът включва информация както за нарастващата криза във 
Византия (атаката на турците, икономическите проблеми и религиозните 
дебати), така и за отражението на непрестанните династични борби върху 
живота в империята. основната идея обаче е бракът и неговите етични 
аспекти, а описание на бъдещето на империята не е направено, тъй като 
вероятно Мануил е подозирал приближаващия край на Византия. Съчине-
нието е написано под формата на диалог (популярен жанр във Византия 
по това време), а на много места в текста е изразено личното морално и 
политическо кредо на императора. 

Посвещението на текста е към близкия Мануилов приятел димитър 
кидон, починал през 1397 г., и именно то ни дава най-ранната възможна 
дата, в която диалогът е окончателно завършен. За да стане диалогът раз-
бираем за читателя, текстът трябва да бъде поставен около 1392 г. малко 
преди сватбата на Мануил. Самият диалог напомня по-скоро спомен за 
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разговор, който императрица Елена е водила със своя син. Важно е да се 
отбележи фактът, че когато текстът е готов, Мануил вече е женен и има 
свой наследник, но името на жена му отсъства от самия текст. Тази липса 
също говори сама по себе си. Вторият персонаж в текста е императрицата-
майка, която, както разбираме от текста, се явява съмишленик на импе-
ратора. днес е известно, че императрица Елена е хранила изключително 
топли чувства към своите синове Мануил и Теодор, докато нейният съпруг 
Йоан е възлагал повече надежди на най-големия от синовете им Андроник. 

За Мануил бракът се явява политическа необходимост, тъй като им-
перията се нуждае от наследник. В противен случай императорът рискува 
цялата власт да отиде в ръцете на неговия племенник – Йоан VII. именно 
Елена склонява Мануил да направи тази стъпка, тъй като Йоан бил по-
млад, „вече възмъжал“ и било напълно нормално да предяви претенции 
към трона, ако Мануил не създаде наследници. Мануил обаче на няколко 
места в текста се противопоставя на своята майка и дори казва, че не раз-
бира защо трябва да има деца, след като те трябва да живеят в болести, 
мизерия и заобикаляща ги смърт. Със своята женитба Мануил всъщност 
избягва един нов кръг на граждански войни, които биха отслабили още 
повече Византийската империя. Самият автор казва: „Стабилността е това, 
за което владетелят трябва най-много да се грижи“.8 

и така в края на този духовен дуел Мануил признава, че е победен 
и приема аргументите на майка си. императорът прави много жертви в 
името на държавната стабилност и сам казва, че „призваният от Бога да 
управлява“ всъщност „се бори с времето, както и с външните врагове в 
чужбина, така и с интригантите у дома“. Мануил сравнява своето управле-
ние с плаване в бушуващо море, а основен дълг на императора е да държи 
кораба на повърхността, да не го разбие в скалите, да го опази от пирати 
и то „без да има възможност да се скрие в безопасен залив“.9 Задачата на 
владетеля, както я разбира Мануил, е да покаже на своите поданици модел 
на поддържане. 

императорът с всички сили трябва да се стреми да осигури мира 
на хората, да гарантира непрекъснатостта на властта и да осигури ста-
билността на политическия курс в неблагоприятни условия за страната, 
тъй като евентуална гражданска война за византийците би била като 
„гангрена“ (γαγγραίνη). В началото на XV век Мануил преработва части 
от текста и ги предава на сина си Йоан VIII, който щял да бъде новият 
император на Византия. изглежда Мануил искал да сподели своя опит 

8  Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / Ed. by A. Angelou. Wien 
Verl. der Österr. Akad. der Wiss. 1991.
9  Пак там.
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и своите наблюдения със своя наследник, за да бъде сигурен, че и след 
смъртта му, родът му ще продължи да управлява, а във Византия няма да 
избухне нова гражданска война.

В Мануиловите текстове от XIV и XV век една от основните теми е 
темата за родината. императорската идеология е неразривно свързана 
с родината и с „византийската общност“. Разбира се, невъзможно е в гра-
ниците на само едно изследване да се обясни цялостното разбиране за 
идентичност, но резюмирано може да се представи с трите гръцки думи: 
эθνος, γένος και πατρίς. късна Византия продължава да бъде уникален 
синтез между гръцката култура, православното християнство и Римското 
наследство. оттук следва въпросът кои са естествените врагове и съю-
зници на Византия и как империята да се отнася с „еретиците“ латини 
и „неверниците“ османци? Тук във византийското общество възникват 
противоречия, тъй като всяка една от тези външни сили има свои лобита 
във Византия, както и свои врагове. Така например през XIV век в импери-
ята голяма популярност набира православното течение на исихастите.10 
именно те се превръщат в основен идеологически враг на латините и 
изповядвания от тях католицизъм. 

като силни противници на униатската идея, характерна за някои им-
ператори Палеолози, висшият клир в константинопол започва да се бори 
и за своя автономия. Редица писма и трактати, написани от солунските 
митрополити и константинополските патриарси, осъждат евентуален 
съюз с латините, както и продажбата на Солун на венецианците. духов-
ниците играят важна роля в  религиозния живот на късносредновековния 
византиец, а в допълнение на това те участват и в светския, като взимат 
дейно участие в съдилищата в имперските градове.  Част от духовниците, 
като йеромонах Макарий например, навлизат още по-дълбоко в полити-
ката и стават имперски посланици в различни европейски градове. друга 
част, като Мануил калекас и Максим Хрисоберг, по политически причини 
приемат католицизма, но не защото го намират за по-правилен от правос-
лавието, а по-скоро, защото виждат в униатската политика единственото 
спасение за Византия. независимо от своята визия всички тези практики 
показват нарастващата роля на църквата във византийската политика 
и тук думите на д. Ангелов са наистина показателни за състоянието на 
късна Византия: „Византия започва своето историческо съществуване с 

10  Мейендорф, и. протопр. История Церкви и восточно-христианская мистика. Москва, 
2003. 447–512. известни византийски патриарси, последователи на исихазма са Филотей 
кокинос (1353–1354 и 1364–1376), Антоний IV (1389–1397), калист II (1397), 5 Матей I 
(1397–1410) 6 и Евтимий II (1410–1416)
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император-свещеник, константин Велики, и (...) сложи край на съществу-
ването си с противоположната идея за свещениците като истински царе.“11

През XIV и XV век в юрисдикцията на Патриаршията влизат огромни 
територии, окупирани от турци, италианци, хоспиталиери и т.н., но въ-
преки това тя притежавала много повече възможности и власт, отколкото 
императорската институция. Все по-често се намират патриарси, които 
заявяват своята наднационална власт и възприемат себе си като обедини-
телен център на православния свят. Пример за това можем да открием в 
думите на патриарх Филотей кокин, който през 1370 г. изпраща следното 
писмо до руските князе: 

„Тъй като Бог е назначил наше смирение за глава на всички християни, 
където и да се намират във вселената, и за ходатай и пазител на душите 
им, всички те зависят от мене, техния отец и учител. Следователно, ако 
това би било възможно, моето задължение би било да обходя цялата земя, 
градове и страни, и да науча всички на Словото Божие. Аз съм длъжен да 
върша това непрестанно, понеже ми е пряк дълг. Само че, как да обходя 
цялата вселена – свръх възможностите е за слаб и безсилен човек, поради 
което наше смирение избира най-добрите люде, най-извисените в добро-
детелите, утвърждава и ръкополага ги за пастири, учители и архиереи 
и ги разпраща по всичките краища на вселената. Един от тях идва и във 
вашата велика страна, при множеството хора, които я населяват, друг 
достига други места, трети отива в различни места; и така всеки от тях, 
в отредената му страна и място, има всички местни права, епископска 
катедра и всички права на наше смирение.“ 

очевидно патриархът в константинопол започва да играе все по-ва-
жна роля във външната политика на империята и императорът е длъжен 
да се съобразява с това ново разположение на силите.  интересен е фактът, 
че именно патриарсите от периода на късната империя са най-ревностни-
те пазители на византийската идеология и именно те обричат униатската 
политика на Палеолозите на провал.12

В своите проповеди и трактати византийските духовници обвиняват 
най-вече ниския морал на своите съвременници и казват, че всички по-
ражения и неволи са божествени изпитания, пратени заради човешките 
грехове. Пример за тази идея могат да бъдат думите на солунския мит-
рополит Габриел ,който казва: „Затова, възлюбени мои, когато виждате 

11  D. Angelov, Imperial ideology and political thought in Byzantium: 1204–1330. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007, p. 55.
12  дворкин, А. идея вселенской теократии в поздней Византии. Альфа и Омега. Ученые 
записки Общества разпространения Священного Писания в России, №1, Москва, 1994, 57–72 
(превод – Йеродякон Петър Граматиков).
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архонт на този свят или епископ, недостойни, не се учудвайте и не обви-
нявайте Божественото провидение“13, защото те са провокирали Божия 
гняв. Тази връзка между моралния упадък на съвременниците и тежкото 
икономическо и политическо състояние на Византия личи и в текстовете 
на Йосиф Бриен, който смята турците за Божие наказание.14 Стига се и до 
там, че се изготвят специални молитви като тези на Симеон, митрополит 
на Солун, които са предназначени специално за спасение от турските 
атаки, а Макарий Макрес пише и „Речи за тези, които са засегнати от ос-
манските нашествия“.15

 „Техният пророк, обладан от зъл и грозен демон, абсолютно лишен 
от рационалност, не може да разбере дори собствените си думи и е объркан, 
и се бие със себе си. като че ли в нощна битка, той излезе напред и отрече 
любимите си и високо ценени учения и обърка всичко, и смеси понятия, 
които не могат да се обединят заедно.“

 Ἀλλὰ πονηρῷ καὶ μιαρῷ δαίμονι κάτοχος γεγονὼς καὶ τὸ φρονεῖν καθάπαξ 
ὑπ’ ἐκείνου ἀφῃρημένος, οὐδὲ συνεῖδεν ἑκασταχοῦ τῶν αὑτοῦ λόγων περιπίπτων 
ἑαυτῷ καὶ μαχόμενος, καὶ ὡς ἄν ἐν νυκτομαχίᾳ βάλλων καὶ ἀνατρέπων τὰ ἑαυτοῦ 
φίλτατα καὶ περιμάχητα δόγματα καὶ πάντα μιγνὺς πράγματα καὶ φύρων τὰ ἄμικτα.16

В тези тежки времена, когато латини и турци оказват голям натиск 
върху византийското общество, византийските автори търсят характе-
ристиките на византийската индивидуалност. някои от тях разчитат на 
римското минало (Макарий Макрес, Силвестър Сиропулос), а други на 
елинското наследство. Мануил II като император, философ и теолог също 
намира своето място в тези нови тенденции и за разлика от неговите 
предшественици показва голям интерес към духовните дела на импери-
ята. неговите текстове „диалог с мюсюлманите“ и Трактата, посветен на 
Светия дух, показват ясно ангажираността на императора с теологичните 
проблеми на епохата.

Подобни текстове на „диалог с мюсюлманите“ съставят и други ви-
зантийци от епохата като Макарий Макрес, исидор Глава, димитър кидон 
и разбира се, дядото на Мануил – Йоан кантакузин. най-ранните автори, 
които засягат антиислямската тематика са от VIII век, когато ислямът 
започва да придобива по-заплашителни за империята размери. общо 
между авторите е, че всички те се занимават с доктринални, ритуални и 

13  Leonte, F. Rhetoric in purple: the renewal of imperial ideology in the texts of emperor Manuel 
II Palaiologos. CEU ETD collection. Budapest, 2012, p. 305.
14  Пак там.
15  Macaire Makres. Four Orations for those offended by the success of the infidels. In: Argyriou, A. 
Macaire Makrès et la polémique contre l‘Islam. Vatican: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1986, I. 5.
16  Leonte, F. Rhetoric in purple…, p 307.
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етични теми от християнството и исляма, но също така в текстовете им се 
усеща и силна политическа насоченост. основен стил, в който се съставят 
този род текстове, е диалогът или дебатът, воден между християнин и 
мюсюлманин, в който християнинът винаги печели. Правилно би било да 
отбележим, че византийските диалози са изградени върху наследството 
от Античността, защото паралел бихме могли да направим между тях и 
между някои от текстовете на Платон, Лукиан или Сократ, в които поле-
миката и дискусията играят основна роля.17

Любими теми за християнските теолози са полигамията при мюсюл-
маните, автентичността на корана и живота на Мохамед. като исторически 
извор за исляма обаче този тип текстове не са особено достоверни, тъй 
като тяхната цел е да отрекат или осмеят религията на мюсюлманите.

„диалогът с мюсюлманите“ представлява 26 диалога, в които основ-
ни фигури са самият Мануил и един мюдерис (стар учен пристигнал от 
Вавилон). Все още не е изяснено дали диалозите наистина са се случили 
или това е просто идея, измислена от императора, но със сигурност би 
могло да са представени реални разговори между двамата. 18

В теологичното поприще Мануил също показва отличното си обра-
зование и познаване на някои от най-значимите християнски теолози. 
конкретен пример за това може да се види в аргументите против религи-
озното насилие, които той дава и които са заимствани от Тома Аквински. 
В своите текстове и двамата казват, че „Вярата е плод на душата, а не на 
тялото“ и „Убеждаването на мислещата душа не може да се извърши по-
средством ръце и камшици“.  

В своя диалог Мануил засяга интересни въпроси като природата на 
ангелите, Рая, рационалността при мъжете и жените, Светата Троица, 
живота на апостолите, свободната воля, съдбата – все теми, които можем 
да видим и в другите му текстове. Важно е тук да се отбележи, че някои 
от тези теми никога преди не са срещани у други автори – новаторство, 
нетипично за византийската литература от XV век. 

В крайна сметка Мануил излиза победител от диалозите и успява да 
убеди мюдериса в ценностите на християнството. императорът е пред-
ставен като желан събеседник и единственият от познатите на мюдериса, 
който може да задоволи философските му интереси. Вавилонският учен 
от вълнение дори не може да спи нощем, за да размишлява над спора си 
с императора в дълбочина.

17  Çelik, S.The emperor, the sultan and the scholar: The portrayal of the Ottomans in the Dialogue 
with a Persian of Manuel II Palaiologos. Byzantine and Modern Greek Studies 41 (2) 2017, 209–220.
18  Celik, S. The emperor, the sultan and the scholar…, 209–220.
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Също така той през цялото си управление продължава да дава финан-
сови привилегии на монасите от Атон, както и да се вслушва в молбите и 
съветите на своите духовни бащи давид и дамян. Тези негови действия са 
високо оценени от различни духовници като Макарий Макрес и патриарх 
Матей I, които посвещават дори и похвални слова на Мануил. 19

Тук е важно да се отбележи, че Мануил не винаги среща положително 
отношение от страна на духовниците и често пъти някои от тях оспорват 
негови решения и постъпки. Такива примери са действията на митропо-
литa на Солун исидор Глава, който през края на XIV век става протурски 
настроен (по време на обсадата на Солун), както и на неговия наследник 
Габриел, който открито застава срещу избора на Матей за патриарх на 
константинопол. През XIV и XV век все по-популярна става идеята, че 
властта на константинополския патриарх стои над тази на императора. 
По този въпрос византийският духовник Теодор Агалианос (1400–1474) 
изброява различни аргументи за превъзходството на патриархалната 
позиция на Църквата над императорската власт.20

Светогледът на Мануил по отношение на управлението на държа-
вата може би най-добре личи в Седемте етико-политически речи, както 
и в наставленията към бъдещия престолонаследник Йоан VIII, които 
той самият е написал в началото на XV век. Адресирани до Мануиловия 
наследник Йоан (който е едва на 11 години, когато Мануил ги завърш-
ва), тези текстове дават ценни съвети на бъдещия император за това, 
как трябва да се ръководи държавата. от прочитането им всеки читател 
може да разбере какви според Мануил са моралните задължения на 
владетеля и как трябва да изглежда идеалният християнски император. 
Според редица изследователи на текста, в това число и кристина кокура 
от Лондонския университет, авторът е бил повлиян значително, както 
от древните гръцки философи като исократ, така и от християнските 
теолози като Евсевий от Цезарея. Всъщност този тип речи/съвети, наре-
чени и „княжески огледала“, са изключително популярни във  Византия и 
можем да ги открием векове назад в писменото наследство, оставено ни 
от Агапит, който пише за Юстиниан Велики, от Псевдо-Василий (IX век), 
охридския архиепископ Теофилакт охридски ( XII век) и т.н. Тези текстове 
добиват широка популярност и извън Византия и някои от тях са били 
превеждани на различни езици. Със сигурност знаем, че българският цар 
Симеон (893–927) е познавал труда на Агапит, а и ръкописи с текстове на 
същия автор са обикаляли руските земи през XV–XVI век. През XVII век при 
френският крал Луи XIII (1610–1643) е направен превод на текстовете и 

19  Celik, S. The emperor, the sultan and the scholar…, 209–220.
20  Leonte, F. Rhetoric in purple…, p. 309.
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на френски език.21 Всички те са ценни, тъй като показват непреходната 
ценностна система, която характеризира византийския начин на мисле-
не. никой владетел не е притежавал всички изброени качества, но той 
задължително е трябвало да се стреми към тяхното постигане. Все пак 
има тенденции, които се наблюдават през различните столетия. Така 
например, ако първите княжески огледала разказват за политическото 
могъщество на имперската институция, то в текстовете на Мануил импе-
раторът залага на образа на добрия християнин, който е могъщ не заради 
политическата власт,  а заради властта на Бог. 22

Един от най-значимите изследователи на византийската имперска 
идеология е димитър Ангелов, който в своята книга „Imperial ideology 
and political thought in Byzantium 1204–1330“ анализира имперската идея 
и стига до извода, че някои нейни проявления остават характерни през 
цялото съществуване на Византия. Такъв пример можем да намерим в 
сакралността на имперската власт, която се отразява както във външната, 
така и във вътрешната политика на василевсите. Характерно обръщение 
към тях е  “о, божествен императоре“, а за византийския народ те са наме-
стници на Бог на земята и връзката им с Бог на небето.23

не всички добродетели, описани в миналите векове, Мануил е спо-
собен да прояви. Една от най-важните – военното могъщество на импе-
ратора – не би могла да бъде присъща за Мануил, тъй като той самият не 
разполага нито с армия, нито с флот. В имперската иконография той няма 
да бъде представен, яздейки кон с меч и броня, а по-скоро със спокоен и 
пронизващ поглед, носещ кръст и книга. Мануил може да бъде сравнен и 
с  кормчия, овчар, спасител, доктор или философ – сравнения характерни 
за всички Палеолози.

Самият император обаче притежава и скромност, също много важна 
добродетел, и често я показва. В писмо до митрополита на Солун Габриел 
Мануил пише:

„Така че знаейки, че моите литературни способности не могат да се 
сравняват с тези на много по-почитани от мен люде, това не би ме опе-
чалило или би ме накарало да реша да остана тих и ням. Бъдете сигурен, 
аз не бих написал моето име в списъка на тези, които се радват на добра 
репутация на полето на литературата… Сигурно е, че би било добре тези, 
които пробват ръката си в писането да се стремят със всички сили да 
приличат на тези, които са станали перфектни в изкуството и да ги вземат 

21  Angelov, D. Imperial Ideology & Political Thought in Byzantium, 1204–1330…, p. 187.
22  Nicolae, S. Honest men in byzantine Mirrors of princes. Études balkaniques, 2018, No: 4, 
726–739.
23  Angelov, D. Imperial Ideology & Political Thought in Byzantium, 1204–1330…, p. 82.



242 николай данев

за модел. но те трябва да разберат много ясно, че не достигат тяхното 
ниво и не би трябвало да изпитват никакъв срам, че са надминати от 
тези хора, нито пък да приемат за непоносимо, че техните съчинения са 
много по-кратки от тези на демостен, Тукидид и други като тях. Защото 
постиженията на древността са много над схващанията на хората днес. 
Със сигурност, ако поставите писанията на древните до съвременните, вие 
ще сравнявате „злато с бронз“. Толкова са посредствени нашите писания 
днес, че ако беше задължително или да пишем, както са го правили тези 
последователи на Хермес и Музите, нито един жив човек не би написал и 
дума, защото е просто невъзможно да говориш така, както са можели да 
го правят тези мъже…“24

общото между Мануиловите текстове е, както кокура правилно от-
белязва, че във всеки един от тях личат платоновите добродетели като 
смелост, благоразумие, справедливост и умереност. В допълнение на това, 
императорът като наместник на Бога на земята трябва да притежава и 
чисто християнските качества като милосърдие, жертвоготовност и ще-
дрост. Важен също така е и балансът между мъдростта и силата, защото 
само хармонията може да направи владетелят перфектен. Василевсът не 
трябва да забравя и че е направен от кал, както всеки един друг човек и че 
Божията благодат го е дарила с душа и го е направила безсмъртен. Затова 
никога императорът не бива да гледа с презрение на своите поданици. 25

Важно е да се отбележи и че чрез посвещаването на тези наставления 
към своя син, Мануил го легитимира като законен наследник на трона и 
показва ясно кой ще наследи византийски престол. Това действие най-ве-
роятно е породено от личния опит на Мануил, който още от преди да стане 
император, сам вижда разрушителните последици за империята от дълго 
водените граждански войни от претендентите за трона. Вероятно Мануил 
се е притеснявал от евентуално повторение на събитията, още повече, 
че синът на Йоан VII Андроник, също би имал претенции към престола.

Леонте групира Седемте речи в по-малки групи – философски, пропо-
веднически и епистоларни.26 Всички те обаче са обединени от основната 
идея на автора, а именно да покаже на своя син как трябва да изглежда 
добрият император на Византия. 

Речите написани от Мануил са създадени по-късно от наставления-
та, което личи и по някои от препратките, които прави императорът от 
едното свое произведение към другото. Според повечето изследователи 

24  Dennis G. (trans). The Letters of Manuel II Palaeologus…, p. 149.
25  Nicolae, S. Honest men in byzantine Mirrors of princes…, 726–739.
26  Leonte, F. Rhetoric in purple…, 210–226.
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на текста те са написани между 1403 и 1410 г., когато наследникът на 
Мануил тъкмо е навлизал в своето юношество.27  По своята същност Се-
демте речи са реторично произведение с философско съдържание, чрез 
което Мануил предлага на сина си истински съвети и предупреждения, 
свободни от всякакви опити за ласкателство. Погледнато буквално те не 
могат да се причислят към „княжеските огледала“, тъй като имат различна 
структура от тях, но със сигурност можем да търсим редица сходни идеи 
у двете произведения. Причините за писането им са ни дадени от самия 
Мануил, който казва, че въпреки тежките си имперски задължения и 
отговорности, неговата бащинска любов и желанието му да предложи 
на сина си някакви съвети за бъдещето го карат да помогне на Йоан в 
бъдещето му управление. 28

още в заглавието на първата си реч Мануил посочва, че именно до-
бродетелите са пътят към истинското щастие и именно на тях той иска 
да научи своя бъдещ престолонаследник. След това започва описанието 
на идеалния владетел, към който трябва да се стреми Йоан. За да си 
послужи с по-ясни и красноречиви примери старият император посочва 
личностите на древните владетели крез и ксеркс, от които Йоан може 
да научи както добри, така и лоши примери за начина на управление. В 
хода на текста става ясно, че Мануил иска от сина си да прави закони като 
Солон, защото владетелят трябва да бъде и добър законодател и съдия и 
да не експлоатира поданиците си с излишни данъци.29  В противен случай 
владетелят би го застигнала участта на ксеркс, чиято алчност го погубила. 
да погубват могат и удоволствията, за които пише Мануил в своите IV и 
V речи, и затова младия принц трябва добре да разпознава „добрите“ и 
„лошите“ удоволствия.30 и тук разковничето се крие в простата древног-
ръцка мъдрост „нищо прекомерно“, защото византийският владетел е 
„избран от Бога“ и трябва да бъде господар на своите удоволствия, а не 
техен роб. Ако все пак се отдаде на удоволствията и изпадне в грях, то в 
никакъв случай младият принц не трябва да се отчайва, тъй като винаги 
би могъл да използва силата на покаянието, за която разказва и Мануил 
в своята VI-та реч. Според императора човек трябва винаги да се уповава 

27  Barker, J. Manuel II Palaeologus (1391–1425): Study in Late Byzantine Statesmanship. Rutgers 
Byzantine series. New Jersey: Rutgers University Press, 1969, p. 104.
28  Kakkoura, C. An annotated critical edition of Emperor Manuel II Palaeologus’ Seven Ethico-
political Orations, University of London, 2013, p. 34.
29  Oration I – Kakkoura, C. An annotated critical edition of Emperor Manuel II Palaeologus’ Seven 
Ethico-political Orations…, p. 53.
30  Oration II – Kakkoura, C. An annotated critical edition of Emperor Manuel II Palaeologus’ Seven 
Ethico-political Oration…, p. 68.
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на Божията милост и никога да не изпада в отчаяние, защото дори това, 
само по себе си е грях. Може би този начин на мислене определя и цялото 
управление на Мануил, което изпълнено с толкова много обрати, никога 
не изгубва надеждата за щастливата развръзка на проблемите.

 красивият финал на тези речи разказва за любовта и смирението, 
които са най-важните добродетели за един владетел. Точно те правят 
идеалния образ, изграждан от императора, завършен, тъй като те са 
основополагащи за морала на добродетелния василевс. Подчертавайки 
важността на смирението, Мануел заявява, че този, който е придобил 
превъзходство, няма да бъде от полза за себе си, освен ако не е спечелил 
всичко чрез смирение.

Речите завършват с епистоларен финал, чиято цел е да подчертае 
смисъла на всички изброени текстове, а именно – възпитаването на бъде-
щия василевс. именно затова в писмото единствен адресат е Йоан, който 
е законният престолонаследник на византийския престол. Тук Мануил 
използва авторитета си като баща и посочва, че въпреки трудностите, пред 
които е бил изправен, докато пише тези речи, той е успял да ги завърши, 
заради тяхната важност и силната привързаност, която изпитва старият 
император към сина си. С Божията помощ Мануил се надява, че усилията 
му няма да бъдат напразни и Йоан ще се окаже достоен за очакванията 
на баща си.

По отношение на състава, речите на Мануил до голяма степен следват 
установени правила. В тях може да се открият елементи от  княжеските 
огледала, епистолографията и хомилиите (поучителните беседи) – сви-
детелство за отличното образование на императора.

Макар и с редица препратки към Античността, Мануиловите разсъж-
дения върху идеята за самоконтрол и контрол над страстите, акцентът, 
който е поставен върху човешката природа на смъртните хора и мястото, 
което е отделено на скромността и смирението, допринасят за оригинал-
ността на текста. 31

Речите са добър пример за реторичните умения на Мануел. Ретори-
ката заема важно място във византийското образование и литература, а 
нейното изучаване и практика продължават до края на византийската 
империя. както вече стана ясно, реториката е част от учебната програма 
и заедно с античните текстове е задължителна за образования елит на 
империята. като вид текст речите са предвидени за рецитал пред обра-
зована публика, а не за четене, и са изключително характерни за късна 
Византия. Сред риторичните творби, изучавани в империята, са тези 
на Менандър, исократ, Либаний, Темистий и Синезий.  В текстовете на 

31  Kakkoura, C. An annotated critical edition of Emperor Manuel II Palaeologus…, p. 34.
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Мануил читателят ще открие както митологични сцени, сюжети и герои, 
така и християнски персонажи, които се преплитат в един необикновен 
синтез – пример за късната византийска литература. Едно до друго можем 
да срещнем имената на Ахил, кир, Самсон, Мойсей Соломон, които заедно 
помагат на Мануил да създаде безсмъртни образи – символ на смелост, 
смирение, сила и т.н. императорът намира реториката и за изключите-
лен важен инструмент за контрол над хората, тъй като благодарение на 
него те биха могли да бъдат убедени в неща, които не са верни. Разбира 
се, това е сложно изкуство и само най-добрите биха се възползвали от 
неговите плодове.

За да докаже тезите си, Мануил често прибягва до използването на 
въпроси и отговори, които да доведат читателя до правилния извод. В 
съставянето на своите Речи Мануил следва правилата на Менандър за 
композицията на царска реч (βασιλικὸς λόγος)32,  като започва с обявява-
нето на трудността на задачата, която изпълнява, и след това продължава 
обсъждането на предмета. Също, повлиян от Менандър, Мануил прави 
чести препратки с цитати от други свои текстове, с цел да покаже по-ясно 
главната идея, която трябва да бъде внушена. именно това придава завър-
шеност на Мануиловото творчество и прави авторът лесно разпознаваем 
за своите читатели. най-характерните личности споменавани в текстовете 
са „поета“, „оратора“ и „апостола“ (омир, демостен, Павел), които често 
пъти дори не са назовавани по имена.

В края на XIV век Византия изживява едно от най-тежките си изпи-
тания – блокадата на константинопол от войските на Баязид. 

За състоянието на града патриарх Матей тъжно отбелязва, че „пре-
дишните красоти на този град – някога рай – сега са се превърнали в поле 
на разруха…“, а един западен пътешественик, който посещава града през 
1403 г. пише, че „много от големите сгради – църкви, манастири и домо-
ве са сринати“. друг пътешественик на име Перо Тафур посещава града 
през 1437 г. и разказва, че положението не се е подобрило особено и дори 
императорът не живее като своите предци – „императорският дворец 
изглежда някога е бил великолепен, но сега също като останалата част от 
града си личи, че е пострадал от злото, от което хората все още страдат…“. 
дори населението на този мегаполис в началото на XV век не наброява 
повече от 60 хиляди души.  

константинопол е тясно свързан с византийската идеология, защото 
за тях той е новият Рим, наречен така още от константин Велики. Рим 
е вечният град, градът, който се обновява и възражда и като такъв той 

32  Kakkoura, C. An annotated critical edition of Emperor Manuel II Palaeologus…, p. 37.
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става символ на цялата империя и всички василевси. Ето с какви думи 
константин Манаси, поет от XII в., изразява това:

„Градът велик, градът – нови Рим, Рим – непоклатимият, никога не 
стареещият, Рим – вечно младеещият, вечно обновяваният“.33

и така точно този символ на империята в края на XIV век бил в смърт-
на опасност.

именно тази безизходица кара императорът да се реши на едно нео-
бикновено пътуване из Европа, чиято основа цел да бъде спасяването на 
загиващата му империя. Пътешествието на Мануил е детайлно описано 
в няколко научни трудове (както и в настоящия), но тук трябва да се от-
бележи един от най-емблематичните текстове на императора, а именно 
описанието на един от гоблените в Лувъра. Вероятно текстът е написан в 
началото на XV век, когато Мануил посещава за втори път френския крал-
ски двор. Тази среща между изтока и Запада прави голямо впечатление 
на много съвременници, защото на най-високо ниво и то фронтално се 
сблъскват двете най-бележити европейски култури на Средновековието. 
Пример за впечатлението, което императорът прави на местните хронисти 
можем да намерим в техните текстове (някои от тях цитирани в следва-
щата глава), както и в Пребогатият часослов на херцог дьо Бери, в който 
образът на Мануил се явява на някои от разнообразните илюстрации на 
ръкописа.34

Пътуването на Мануил из Европа е добре да се разгледа и от гледна 
точка на византийския „йерархия на държавите“. Само така бихме си 
обяснили защо Мануил тръгва на Запад да моли за помощ, но не и да я 
проси. За византийците тяхната империя е избрана от Божия промисъл да 
обединява християнския свят и да съхрани единството на  „orbis romanus“ 
(римския свят). Това през XV век е меко казано далеч от възможностите 
на Византия, но въпреки това империята не променя своите принципи. 
За Византия вселената е построена по определени правила и в крайна 
сметка императорът е призван да стои над всички.  Следват го „духовни-
те му чеда“ (владетелите на България и Армения), „духовните му братя“ 
(франки и германи) и приятелите му – владетелите на Египет, Англия, 
Венеция, Генуа и т.н. коренът на този светоглед можем да  открием още в 
късната Античност, когато константин основава константинопол и негова 
статуя под формата на Хелиос-Аполон краси центъра на града. идеята е, 
че императорът е слънцето и всичко се върти около него.

33  караянопулос, Й. Политическата теория на византийците. София: Уи „Св. климент 
охридски“, 1992, с. 14.
34  Пребогатият часослов на херцог дьо Бери съдържа 206 листовки, формат 21 см широк и 
29 см висок, разделен на 31 обвързани книги. Работата е запазена в музея Condé в Chantilly.
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Тази идеология търпи известни промени през годините, но генерално 
си остава непроменена до падането на Византия. Пример за това са думите 
на патриарх Антоний написани до руския княз Василий през 1395 г.:

„При все че по волята Божия народите обкръжиха земите на василевса, 
той и до ден днешен приема същото ръкополагане от Църквата, същото 
чинопоследование и същите молитви, помазва се с великото миро васи-
левса и самодържец на ромеите, сиреч на всички християни на всякое 
място. и от всички патриарси, митрополити и епископи се поменава името 
на василевса, гдето людете се именуват християни, нещо, което никой от 
останалите и властители и правници никога не е бил властен да стори. 
и толкова голяма власт има спрямо всички василевсът, щото и самите 
латиняни – лишените от всякакво причастие към нашата Църква – и те 
същата почест и подчинение му оказват, както в прежните дни, когато 
бяха единени с нас ... Следователно не трябва християните да пренебрег-
ват василевса, защото народите са обкръжили местопребивалището му, 
а по-скоро това следва да ги направи по-разумни и да ги поучи: щом ве-
ликият василевс, господарят и властникът на Вселената, обгърнатият от 
такава сила, е изпаднал в такива превелики несгоди, какво ли би могло да 
се случи на някои други властелини, които господстват над малцина ...“35

Тези думи са написани по повод решението на Василий да спре споме-
наването на името на византийския император в литургиите и идеята му 
за еманципация. Всъщност византийците влагат толкова много енергия в 
защитата на императорския авторитет, не просто, за да упорстват за една 
мъртва идея, а защото защитават своята хилядолетна идеология.

Срещата със Западната култура също намира своето отражение в 
писменото наследство на императора, като най-ясно това личи в неговия 
текст „изображение на пролетта в обагрените тъкани на гоблена“, като 
учените предполагат, че вероятно въпросния гоблен е бил закачен някъде 
из покоите, в които бил настанен Мануил, докато гостувал на френския 
владетел шарл VI.  Текстът не е лесен за анализиране, тъй като никъде в 
него Мануил не дава точна дата или причина за създаването му, а също 
така целта на текста не е ясно формулирана. Мануилово описание на про-
летта прилича по-скоро на описание на анимационен филм, отколкото на 
статична картина. 

императорът проследява движението на група яребици, които кацат 
на дърво, на група ловци, седнали на обща маса, както и на песента на 
птиците, които се чуват. Тези описания са последвани от разказ за младеж, 
който със смях се връща при другарите след неуспешен лов, а за финал 
Мануил разказва каква красива радост носи пролетта.

35  караянопулос, Й. Политическата теория на византийците…, с. 13.
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Подобни текстове са характерни и за античните автори като Хораций 
или ранните християнски апологети като св. Григорий Богослов или по-
късните като Йоан Геометър, към чийто стил Мануил несъмнено се при-
държа във всички свои текстове.36 Вероятно целта на подобен род творби 
не е политическа или чисто прагматична, а по-скоро носенето на наслада 
от красивите думи, с които е описана пролетта и животът, и надеждата, 
която тя носи със себе си. Възможно е след всички усилия, които импера-
торът полага за спасяването на Византия, той просто да е искал за миг да 
се откъсне от действителността и да се потопи в един чист и необременен 
от проблемите свят. Самият Мануил завършва текста с думите:

„Сега всички живи създания се радват и ние се радваме с всяко сетиво. 
Сега величественият и достоен кон, недоволен от конюшни и окови стъпи 
отново на полята и в красивите реки“

Всички тези речи, диалози, писма и трактати, както и този изклю-
чително висок стил на писане, показват изключителната ерудираност 
на император Мануил и дават отличен пример за високото образова-
ние, което получават византийските първенци по това време. В своите 
текстове Мануил показва, че отлично познава трудовете на ксенофонт, 
Херодот, Плутарх, Тукидид и умело си служи с цитати и препратки към 
техните философски и исторически трудове. Всъщност начина на писане 
на Мануил показва една приемственост във Византийското образование, 
която изглежда не се губи до самия край на империята. 

В „творчеството“ на императора можем да срещнем „писма“ до раз-
лични негови приятели, речи, диалози, декламации, поеми, наставления, 
проповеди и то на най-различни теми, свързани с управлението на дър-
жавата, ценността на брака, любовта към родината и т.н. Цялото това пис-
мено наследство, оставено ни от Мануил, показва неговата изключителна 
ерудиция, търпение, талант, образование и страст към реториката, която 
той има. несъмнено неговите текстове още дълги години ще се изследват 
от учените, тъй като все още има много информация, която може да се 
извлече от тях.
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Зараждането на Стайновия род  
в началото на XIX в.  
и неговото развитие  
до Руско-турската война  
от 1877–1878 г.

Иво Косев

Родът Стайнови е известен не само в казанлък и цялата Подбалканска 
долина, но и в национален план, особено след освобождението на бъл-
гарския народ от османско владичество, със свои ярки представители и 
проявления в стопанския и обществено-културния живот.  

настоящата статия дава информация за най-ранните представите-
ли – родоначалници на известната казанлъшка фамилия, проследява 
тяхната житейска съдба, съобразно съществуващата информация за тях 
от различни библиографски източници. 

*    *    *

към момента са известни две писмени твърдения за произхода на 
рода Стайнови. Едната теза е, че родът води своето начало от село Стай-
новци (района дряново – Трявна). Според това твърдение още преди 
освобождението на българските земи от османска власт, най-ранният 
представител на рода напуска родното си село и се установява на юг от 
Балкана в казанлък.1  

другата теза, на която ще се обърне по-особено внимание, е на Петър 
константинов, изложена в негово задълбочено изследване. давайки ни 
солидна информация за миграционните процеси на хора, от една страна, 
и от друга, за стопанския живот в сферата на развиващите се занаяти и 
търговията в казанлък в края на XVIII и началото на XIX век, се разбира, 
че в самото начало на деветнадесетото столетие в казанлък се влива нова, 
свежа струя от българско население. През 1803 г. това са прогонените 

1 кръстев, В. Петко Стайнов – монография. София: Българска академия на науките, 1957.
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от кърджалийските набези копривщенци и клисурци. от опожарените 
си родни гнезда те носят спестени пари, предприемчив дух и българско 
самочувствие. Преселилите се копривщенци в казанлък, са хора с голям 
житейски опит и покрай родствениците си – джелепи и бегликчии, имат 
трайни връзки с турската администрация и стопанска система. не малка 
част от копривщенските заселници са обикновени скотовъди или дребни 
кехаи. новодошлите копривщенци и клисурци се заселват в югоизточната 
част на града и слагат началото на новенската махала. 

Прочути копривщенци и клисурци, взели дейно участие в по-се-
тнешния културен, обществен и икономически живот на града, са от 
фамилиите Груйолови, кехайови, касърови, клисурови, Генчеви, Стай-
нови, Славчеви, Мерджанови, Почекови, Скордеви, Семерджиеви, нешеви 
и др. копривщенци се установяват в казанлък, откъсвайки се от общия 
поток бежанци, които по същото време се настаняват в Пловдив, одрин и 
Цариград, заемайки бързо важни, преди всичко икономически позиции.2 

изводът, който може да се направи, съобразно по-дълбокото изслед-
ване, представено от втората теза, е, че по всяка вероятност началото и 
установяването на Стайновия род в казанлък може да се отнесе в самата 
зора на XIX в., когато значителна част от родолюбивите и решителни 
преобразувания в града се осъществяват с активното участие на състоя-
телните копривщенски преселници.  

най-старият, известен към момента представител на рода е Теню 
Стайноолу, живял 54 години (1788–1842). негова съпруга е Еленка Стай-
ноолу, живяла 61 години (1799–1860). За живота на двамата към момента 
не съществува друга информация. Теню и Еленка Стайноолу имат трима 
сина: Петко, димитър и Христо. към момента няма данни за живота на 
димитър. В родословната схема Христо е посочен като „Гайтанджията“, 
от което може да се направи извода, че се е занимавал със съответния 
занаят.3 Липсата на достатъчно данни за живота на двама от посочените 
синове, насочва вниманието към Петко Стайноолу, който живее 57 години 
(1820–1877). 

В контекста на гореизложеното е редно да се обърне внимание на 
етническото и социално-общественото състояние на казанлък в края на 
XVIII и началото на XIX век, зараждането на вълнено-текстилното произ-
водство и неговото развитие от примитивен занаят до модерна индустрия. 

изпълнен с една смес от тюркмени, юруци, западнали синове на 
спахии и забравени войнишки родове, с първите преуспяващи еврейски 

2 константинов, П. Сказание за долината на розите. София: държавно издателство „на-
родна просвета“, 1983. 
3 Фамилия Стайнови. Родословно дърво. Личен архив на Михаил Стайнов, 1973.
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търговци и прекупчии, с шумната си циганска махала, разположена в из-
точната част на града, с единични, отбили се от нескончаемите си житей-
ски пътища лазове и арменци, но и с многобройно будно и предприемчиво 
българско население, градът преминава през кърджалийските размирици 
и националното възраждане.4 

Малките градчета от двете страни на Балкана от незапомнени време-
на се занимават с тъкане на аби и шаеци, а също и с плетене на шнурове и 
гайтани от ръчно предена вълнена прежда, с които абаджиите украсяват 
мъжкото горно облекло: потури, салтамарки и пр. Всички народи насе-
ляващи османската империя тогава – турци, българи, гърци, албанци 
и др. обшиват дрехите си с тези гайтани. Плетенето на гайтан, става по 
примитивен, ръчен начин в домакинствата от жените в казанлък, Габрово, 
карлово и др. Ръчната изработка на гайтан продължава почти до края на 
XVIII в., но понеже търсенето му е голямо нашите деди измислят дърве-
ният чарк, просъществувал до края на същото столетие, а в началото на 
XIX в. вече се появява железният гайтанев чарк и постепенно ръчното 
плетене окончателно изчезва. Това е истинска техническа революция в 
гайтанджийското производство.5 

През първата половина на XIX в. като пълновластен господар на ка-
занлък се откроява известният чорбаджия Стоенчо Груйоолу. изпъква със 
своята щедрост в народополезните дела – „разпери ли длан, жълтици се 
сипят от пръстите му“. Помага на църквите и училищата в града и дава 
подкрепа на младежите, създали първото градско читалище. Ползва се 
с голям авторитет пред османската власт – „може и човек от въжето да 
свали“. Българите се обръщат с проблемите си към него, считайки го за 
умен и справедлив. Знае турски, гръцки, сръбски, разбира и от други 
езици, но най-важната му способност е, че може да тълкува законите на 
империята и се разпорежда господарски, независимо кой е каймакамин 
и у кого е официалната власт в града. При него за съвет отиват и остана-
лите първенци на града, между които често избухват свади, разделени на 
групички и враждувайки на дребно за всякакви градски работи.6 

В такава среда се формира младият Петко Стайноолу, от който ще 
се развие известният род като голяма дъбова корона. Снажен и пъргав, 
Петко започва работа в големия конак на чорбаджи Стоенчо Груйоолу. 
Чорбаджията наблюдава отблизо работата на будния младеж. имайки 

4 константинов, П. Сказание за долината на розите. София: държавно издателство „на-
родна просвета“, 1983. 
5 Стайнов, Г. 1848–1948 г. 100 години вълнено-текстилна индустрия в Казанлък: Спомени. 
1963.
6 Тодоров, н. Сага за Стайнови. София: издателска къща „кънчев и сие“, 2004. 



254 иво косев

мнение за всеки свой работник, решава да го отдели от общата работа и 
да го приближи до себе си. информацията за тези времена, придобила вид 
на легенда, гласи, че в дома на чорбаджията, Петко Стайноолу става „чи-
букчия“ – задължение по почистването, лъскането и паленето на чибука и 
придружаването на чорбаджията до градския конак. Впоследствие, благо-
дарение на неговото отговорно отношение и добра работа, задълженията 
му се разрастват и той поема функцията на домакин – контролира реда 
на големия дом, работата на слугите и наемните служители, има отго-
ворности и по финансовите дела на къщата. изпълнява ролята на частен 
секретар на знаменития си стопанин. За тази работа са били необходими 
комплексни умения и качества като аналитичен ум, респектиращ вид, 
внушителна осанка и не на последно място безпрекословното доверие 
на чорбаджи Стоенчо.

набрал сили и самочувствие, натрупал познания и опит покрай рабо-
тата за чорбаджията и с неговата благословия, Петко Стайноолу се отде-
ля от него и поема пътя на своето самостоятелно развитие. През 1848 г. 
купува една гайтанджийска одая със 7 чарка и започва производството 
и търговията с гайтан.7 В дейността му сякаш няма нищо романтично 
и привлекателно, но за бъдещето на рода Стайнови гайтанджийницата 
се оказва с голямо значение, превърнала се при неговите наследници в 
модерно капиталистическо предприятие. Придобил финансово-социална 
стабилност, Петко Стайноолу се усеща способен да създаде семейство и 
да отгледа деца. Жени се за будното момиче Пенка, която живее едва 39 
години (1830–1869). от този брак се раждат пет деца: Стоян Стайнов 
(1853–1918); Еленка Стайнова – (Атанас) Генчева (1857–1933); Христо 
Стайнов (1860–1906); Михалчо Стайнов (1867–1917); Грую Стайнов 
(1862–1922) и Михалчо Стайнов (1867–1917). както се вижда от данни-
те по-горе, съпругата на Петко умира твърде рано, оставяйки го сам с 
петте деца, четири от които все още малки. Трудният живот и несгодите 
по тяхното отглеждане, принуждават Петко да се ожени втори път, за 
Параскева (Пеша), която надживява своя съпруг, достигайки до дълбока 
старост – 95 г. (1833–1928). от втория брак се ражда още един син Денчо 
Стайнов (1870–1910).8 

Паралелно с увеличаване членовете на бъдещия голям и известен 
род се разраства и занаята на Петко. Сред гайтанджийските здания с 
прилежащи 49 одаи със 146 чарка, разположени по падовете на р. Абаята, 
воденичниците на Старата река (Енинска), кайнарджийска Бистрица и 

7 Стайнов, Г. 1848–1948 г. 100 години вълнено-текстилна индустрия в Казанлък: Спомени. 
1963.
8 Фамилия Стайнови. Родословно дърво. Личен архив на Михаил Стайнов, 1973. 



255Зараждането на Стайновия род в началото на ХІХ в. ...

Тунджанските воденичници, където вадят хляба си около 70 работници, 
чарковете на Петко Стайноолу се ползват с най-добро име. Работата се 
разгръща, докато най-големият му син Стоян е на гурбет в Цариград. След 
завръщането си той става пълноправен съдружник на баща си. Техните 
одаи са групирани така:

–  По падовете на р. Абаята има общо 10 (десет) здания. Във второ 
и четвърто здание Петко Стайноолу и синът му Стоян са собстве-
ници на 5 (пет) одаи.

–  По течението на воденичницата на Старата река под „Арачи 
кьошк“ има общо 4 (четири) здания. В първото Петко Стайноолу 
и Стоян имат още 2 (две) одаи.9 

Млад и енергичен, Стоян тръгва по пазарите из околните села, за да 
изкупува домашна прежда, която баща му преработва. двамата имат и 
обща бояджийница, но в навечерието на освободителната за българите 
Руско-турска война, Петко Стайноолу поема изцяло работата в нея.10 

След погрома на Априлското въстание от 1876 г., следват жестоки 
репресии и геноцид над християнското българско население. на осман-
ската империя се препоръчва да приведе в изпълнение предложените 
ѝ от Великите сили мерки за промяна в положението на поробените 
християнски народи. Усилията на руското правителство за мирно дипло-
матическо решение на източната криза изчерпват всички възможности. 
След като многократно афишира готовността си да защити подвластни-
те на османската империя християни, Русия е принудена да възприеме 
войната като единствено възможен изход. В противен случай рискува да 
подрони собствените си позиции в района на Балканите. Подтикнат от 
обстоятелствата, на 12/24.IV.1877 г. император Александър II подписва 
в кишинев манифест за обявяване на война срещу Турция. Това предиз-
виква раздвижване сред българската емиграция в Русия и Влашко, която 
се готви за участие в предстоящия сблъсък. общият брой на българите 
взели участие в бойните действия, според някои изчисления, възлиза 
приблизително на 35 000 души. Същевременно много българи оказват 
ценна помощ на руските войски като строители на фортификационни 
съоръжения, като доставчици на хранителни продукти, фураж и облекло, 
като помощници в санитарно-медицинското обслужване и т.н. Активното 
участие на българите в Руско-турската война (1877–1878) е своеобразно 
продължение на националната революция, която достига по това време 

9 Стайнов, М. Казанлъшкото текстилно производство от Освобождението до днес. ка-
занлък: 1927.
10  Тодоров, н. Сага за Стайнови. София: издателска къща „кънчев и сие“, 2004. 
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своя най-голям размах, обединявайки в единен поток всички слоеве на 
българското общество.11 

След успешното преодоляване на турската укрепителна линия по 
дунав в първите дни на войната най-резултатни се оказват действията 
на ген. Гурко. Възползвайки се от първоначалната изненада на турците, 
предният отряд настъпва към Търново и на 25.06.1877 г. освобождава 
старата българска столица. оттам преминава през Хаинбоазкия проход, 
завладява казанлъшката котловина и от юг атакува турските позиции на 
шипченския проход. След успешния щурм се насочва към Стара Загора, 
която е освободена на 10.07.1877 г., но за кратко.

обстановката на дунавския фронт се усложнява. Първоначално ген. 
криденер постига успех срещу никополския гарнизон и получава възмож-
ност за настъпление в посока към Плевен. Поради забавяне, дава възмож-
ност на осман паша да прехвърли основните си сили от Видин в Плевен, 
където организира стабилна кръгова отбрана и успява да отблъсне ру-
ските атаки. Междувременно турското командване прехвърля в Тракия 
над 40 хилядна армия на Сюлейман паша. Тя има за цел да овладее отново 
шипченския проход, да се свърже с армията на осман паша, след което 
да предприеме контранастъпление и да изтласка руската армия северно 
от река дунав. През юли армията на Сюлейман паша влиза в ожесточени 
сражения с малочислените войскови части на генерал Гурко край Стара 
Загора и им нанася тежки поражения. В тези битки участва и българското 
опълчение, което получава първото си бойно кръщение.

След ожесточените боеве при Стара Загора през юли 1877 г., руските 
отряди и българските опълченци се оттеглят, за да се приготвят за защита 
на Балканските проходи – генерал Гурко за Хаинбоаз, а генерал Столетов с 
опълчението на шипка. Свирепите пълчища на Сюлейман паша и стеклите 
се отвсякъде башибозуци и черкези, нахлуват в Стара Загора, ограбват и 
опожаряват българските къщи, подлагат на сеч християнското българско 
население – мъже, жени и деца, които не успяват да избягат. Пожарът 
продължава няколко дни, докато не оставя и следа от града. деморали-
зираната армия на Сюлейман паша преобръща на прах и пепел всичко, 
през което минава. още на 17 юли в казанлък започва прииждането на 
бежанци от Стара Загора и околията. на 18 и 19 юли повече от 150 000 
души се движат през и около казанлък по направление към с. шипка и 
проходите. Тревога обзема и слага на крак населението на казанлък и 
околията, което за спасението на живота си трябва да остави мило и драго 

11 Божилов, и., В. Мутафчиева, к. косев, А. Пантев, С. Грънчаров. История на България 
през погледа на историците Иван Божилов, Вера Мутафчиева, Константин Косев, Андрей 
Пантев, Стойчо Грънчаров. София: издателска къща „Христо Ботев“, 1993.
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на разположение на необузданите азиатски орди. над града се спуща оло-
вен облак. къщите са заключени, дюкяните затворени, по улиците пусто, 
българското население трепери. Едни се затварят ужасени в домовете си, 
други ги напускат бягайки, преследвани от страшната мисъл за насилията, 
които ще ги сполетят, ако попаднат живи в ръцете на османския враг.12 

драматична житейска сцена се разиграва по илинден. къщата на 
Петко Стайноолу също е обхваната от тревога. Построена между 1860–
1870 г. на централно място в новенската махала, с облика си тя показва 
състоятелността на своя стопанин със загатващите европейски архите-
ктурни елементи, смесени с българския възрожденски стил по фасадата. 
Петко, като сериозен и отговорен човек, въоръжен с руска пушка, всяка 
вечер излиза извън града и се връща в ранни зори, участвайки в бойната 
команда, която под ръководството на руски офицер охранява източните 
подстъпи на казанлък. Притихнал, градът е в очакване на тежки изпи-
тания. Една вечер започват да върлуват отделни части редовна турска 
войска и черкези. наложително е да се бяга в търсене на спасение. Петко 
Стайноолу залоства пътната врата и заедно с жена си Параскева, дъще-
рята Елена и синовете Христо, Михалчо, Грую и денчо, без Стоян, който 
по това време не е в казанлък, увлечен по търговия някъде към Плевен, 
тръгват с Божията помощ по пътя на спасението. Успяват да се измъкнат 
през комшулуците до края на града, където нощуват под открито небе. 
на другия ден се връщат. намират къщата с разбити врати, изпотрошени 
долапи и разпиляна покъщнина. Търсейки скъпоценности, турците зади-
гат сребърното кандило. Всички виждат в това лошо знамение. 

След като събират малкото останали важни неща от преносимото 
имущество, Стайновата фамилия напуска града през къренската махала 
към крънската кория. По пътя се виждат безжизнени трупове на въз-
растни, немощни българи, които не са могли да се спасят от османския 
ятаган. Преди с. шипка настигат множество от народ, търсещ спасение. 
В самото подножие на планината спират прашни, уморени и раздърпани 
от храстите в корията. Тук Петко Стайноолу оставя семейството си, като 
им заявява, че те трябва да вървят заедно с другите оттатък Балкана към 
Северна България, а той под предлог, че има важна работа трябва да се 
върне за малко вкъщи. надява се и вярва, че по-късно ще ги настигне, за да 
се съберат отново. не става ясно каква е тази важна работа, която отделя 
стожера от семейството. С тревожни погледи близките проследяват него-

12 Тенев, М. „Реч, произнесена от г. Михаил Тенев, председател на дружбата „Розова до-
лина“, на вечеринката – 21 януари 1928 г. по случай честване петдесетгодишнината от 
освобождението на казанлък от турско иго.“ В: Годишник: Казанлък в миналото и днес. 
книга III. София: казанлъшка дружба „Розова долина“, 1928, 9–26.



258 иво косев

Фамилия Стайнови, 1885 г.  
Прави от ляво надясно: Христо, Елена, Груйчо и Деню Стайнови.  

Седнали от ляво надясно: Параскева (Пеша) – втора съпруга на Петко Стайноолу, 
Стоян Стайнов, Бонка – съпруга на Стоян и техните деца – Пенка и Генчо. 

Личен архив на Михаил Стайнов и Радина Нанчева.
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вото отдалечаване надолу, през полето за казанлък. Петко не успява да се 
събере с близките си. когато турците след кървави боеве са изтласкани 
на юг и Стайнови се връщат в казанлък от човека няма и помен, откриват 
само кървава купчина от неговите дрехи.13 

*    *    *

След края на освободителната война от близо пет вековно османско 
иго, българите преминават в две напълно противоположни емоционал-
ни фази: Голямата радост от сключения, след драматични преговори, 
знаменит Санстефански мирен договор на 19 февруари /3 март/ 1878 г., 
чиито клаузи осъществяват почти изцяло българското национално обе-
динение тогава, и покрусата от Берлинския договор от 1/13 юли 1878 г., 
който поставя проблема за обединението на българския етнос, поглъща 
енергията и усилията на няколко поколения, необходими за стопанския 
напредък и културното изграждане на страната. 

В този контекст, трагичният житейски финал на Петко Стайноолу 
е продиктуван от чувството му за дълг, принудило го да се върне, за да 
брани семейното гнездо, съградено и събирано от него и близките му с 
много труд и лишения през десетилетията от 1848 до 1877 г. Така завърш-
ва първият етап от създаването на Стайновия род. Предстоят различни, 
трудни години, изпълнени с нови и донякъде непознати предизвикател-
ства в личен и обществен план, но въпреки всичко вярата и надеждата за 
съзидание и развитие не спира да води представителите на известната 
фамилия по начертания път.  

13 Тодоров, н. Сага за Стайнови. София: издателска къща „кънчев и сие“, 2004.
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За произхода на българите  
и образа на „лошия“ в българската 
образователна система в началото 
на ХХ век

Пламен Буланов

Новият век и преподаването по история

През двадесетия век българските историци (а в това число автори и 
съставители на учебници) имат възможността отново да осмислят и оце-
нят изминалите събития и да „отсеят“ тези от тях (или тези техни тълку-
вания), които да отговорят на новите „идентичностни“ нужди и търсения 
на държавата. Българската (и далеч не само тя) идентичност е всякога 
политически мотивирана. Тя се явява или отговор на дадено събитие или 
процес, или „подготовка“ за готвещо се събитие или процес. когато през 
XIX век на българите се вменява „единородност“ с русите, това е отговор 
на триумфиращото настроение на благодарност към Русия, от една страна, 
и опит за добри руско-български отношения с цел светлото и безоблач-
но бъдеще на България. когато се говори за лошите гърци-фанариоти и 
лошите турци-потисници, се дава глас на една колективна травматична 
памет за близкото (към XIX век) минало, но и по този начин се оправдават 
действията на Екзархията, т. е. на княжеството, в османската империя.1 

новият век поставя България и нейните елити в различна геополити-
ческа (международна), а и вътрешнополитическа обстановка. Българският 
деветнадесети век завършва през 1913 г., когато основният български 
противник на Балканския полуостров вече не е архаичната, мудна и раз-
късвана от свои вътрешни проблеми османска империя. на мястото на 
неефективната османска администрация и полиция, с която българските 
национално-освободителни движения се справят сравнително лесно, се 

1  Формално въпросните действия се състоят в поддържането на екзархийската училищна 
мрежа в границите на османската империя. Същинската цел е чрез правилната употреба 
на тази училищна мрежа да се поддържа живо българското национално самосъзнание и 
да се опазва от домогванията на останалите християнски народи – гърци и сърби. 
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появяват две нови модерни държави – Сърбия и Гърция. и ако в предели-
те на неефективната и корумпирана османска среда може да се действа 
с въоръжени мъже2, то в границите на тези държави с телеграф, явна и 
тайна полиция и редовна войска, това е твърде рисковано. През ХХ век с 
Русия и с българо-руските отношения ще се случат цяла поредица от много 
тежки събития. освен това и 1913 г. е годината, в която стремителният 
български възход, започнал още през 1860 г. и непознаващ друга посока, 
освен нагоре, се сгромолясва за пръв път. А тепърва предстои и следва-
щият крах – този от 1918-1919 г. Разбираемо и очаквано е всичко това да 
провокира съответните идентичностни реакции. 

Следва периодът на гнева, който в България се изразява в отказа от 
представителната демокрация и възхода на една авторитарна партия, 
управляваща въпреки конституцията само и единствено според разби-
ранията на собствената си (недемократична) идеология. 

Периодът на гнева провокира и се застъпва с периода на отрезвява-
нето. Това е периодът, в който и елити, и общество, осъзнават грешката, 
която са направили, допускайки един авторитарен и репресивен режим 
да вземе връх, яхвайки огорчението им от представителната демокрация. 
отрезвяването идва да покаже на обществото, че дори и след най-голя-
мото разочарование, единственият правилен път е този на законността и 
демокрацията. Това по същество правилно заключение, води до едно пак 
така по същество осъдително действие – извършва се насилствена смяна 
на властта, при която авторитаризмът е сменен с преходно управление 
към познатата ни от преди представителна демокрация. Това се случва 
в нощта на 8 срещу 9 юни 1923 г. Преходният период от диктатура към 
демокрация се извършва под ръководството на министър-председателя 
Александър Цанков.

Цанковият преходен период приключва на 4 януари 1926 г., когато 
новият министър-председател Андрей Ляпчев успешно приключва хаоса 
на насилието и нетрезвите политически хрумвания. Уви, и това не ще 
изтрае дълго – демокрацията в България оцелява всичко на всичко едва 
до 19 май 1934 г.  

След изброяването на тези щрихи, показващи крайностите, в които се 
лашка българския ХХ век, си позволявам да разгледам част от съдържани-
ето на някои от одобрените от Министерството на народното просвещение 
учебници по история. Целта, която си поставя с това настоящият текст, 
е да се опита да проследи част от посланията (идентичността), която/
които се вменяват на подрастващите чрез учебната програма. За основа 
на текста ще послужат три учебника по история, всички те одобрени от 

2 ВМоРо/ВМРо, ВМок и т. н.
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МнП и ползвани в учебния процес в България в периода до 20-те години 
на ХХ век. Единият е преводен (руски), другите са с български автори. 

Произходът на българите и образът  
на българския народ, държава и владетел.  
„Лошите“ в Българското средновековие

Учебниците по история от началото на ХХ век започват своя разказ 
по вече утъпкания път, завещан им в наследство от учебната практика от 
ХІХ век, която вече разгледахме.3 „Средната“, т. е. средновековната история 
в учебниците по история от началото на ХХ век, започва с разпадането на 
Западната Римска империя през ІІІ–ІV век, продължава с норманските 
нахлувания от ІХ век, „сарацинските“ (арабските) набези в иберийския 
полуостров, та стига до появата на маджарите и славяните в Европа. По 
адрес на последните се казва, че около ІХ век „се отнася и началото на 
държавния живот у славянските народи.“4 нарочно или не, но се заобикаля 
въпросът с датирането на славянската емиграция в Европа. 

Сетне учениците се запознават с разделянето на славяните на две 
големи групи – западна и южна. Сред западната откриваме чехи, поляци и 
словенци, както и две славянски държави – чешка и полска. Заключението 
за тях е, че „в културно отношение западните славяни се подчинили на 
романо-германското влияние.“5 

Що се касае до южната славянска група, то тя „се състояла от българи 
по долния дунав, сърби и хървати по драва и Сава и в северозападната 
част на Балканския полуостров и словенци в истрия и по източните Алпи.“6 
Прави впечатление безапелативното обявяване на българите за славяни. 
Всъщност българите са „пославянчени“ в началото на ХХ век със същия 
ентусиазъм, както са „пославянчени“ в първите разгледани учебници по 
история от 80-те и 90-те години на ХІХ век. Види се, с началото на новия 
век надеждата на българите в руската подкрепа7 за техните дела, отново 
набира сила. Тъй както на запад славяните са успели да създадат две 

3 Буланов, Пл. Възродената българска държава и идентичността като продукт на българ-
ската образователна система (до края на XIX в.). Годишник на департамент „История“. Т. 
IX–X. 2014–2015. София: нБУ, 2018, 307–361.
4 кареев, н. Учебник по средна история. издание и печат „Хр. Г. данов“, Пловдив, 1907. с. 81.
5 Пак там, с. 82.
6 Пак там, с. 82.
7 Тъй като самоназовавайки се „славяни“ те се асоциират най-вече с „най-ревностния“ 
славянин – Русия.
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държави, тъй и на изток „южните славяни основали две държави – бъл-
гарската и сръбската.“8   

Ако в началото на ХХ век българите са преподавани еднозначно на 
подрастващите като славяни, то други герои на разказа, традиционно 
определяни ту като „българи“, ту като „славяни“, ту като „полубългари“ и 
„полугърци“, се „сдобиват“ с неутрална етническа принадлежност. Това са, 
разбира се, светите братя кирил и Методий. За тях се казва, че „в средата 
на ІХ век двамата братя, родом от Солун…, се посветили на мисионерска 
дейност, приспособили гръцката азбука към славянските звукове („ки-
рилица“)…, с което било турено и началото на славянската писменост.“ А 
от такава имало нужда, тъй като „по това време съществували вече две 
славянски държави – Българската и Великоморавската.“9 

*    *    *

Това постоянно вменяване на славянския характер на българската 
държава продължава дори и при описанието на Покръстването, като за-
ключението там е, че по този начин България се е превърнала в една от 
основните политически и военни сили на континента, а „друг славянски 
център станала Моравската държава.“10 другаде четем, че „пославянчените 
българи основали по дунав една от първите славянски държави, която 
във времето на княза Бориса приела и християнството (864).“11 

другият български владетел, който намира място в учебната прог-
рама, е Борисовият син Симеон. изцяло положителният образ на цар 
Симеон, познат ни от учебната програма от ХІХ век, е продължен и тук. 
За него се казва, че „от времето на Борисовия син Симеона (888–927) 
България завладяла по-голямата част от Балканския полуостров“, като по 
този начин „станала опасна за самия Цариград.“ „Борисовият син Симеон 
(888–927) бил… твърде силен владетел: той владеел по-голямата част 
от Балканския полуостров.“12 Този път, за разлика от преди, е обърнато и 
специално внимание на един от най-важните моменти от Симеоновото 
царуване – изрично е казано, че „Симеон приел дори царска титла, която у 
славяните била равносилна на императорската (цар-цесар), – и назначил 

8 кареев, н. Учебник по средна история… с. 82.
9 Пак там, с. 82.
10 Пак там, с. 83.
11 Пак там, с. 97.
12 Пак там, с. 97.
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за своето царство особен патриарх.“13 другаде се допълва, че „Симеон… не 
бил доволен от княжеската титла, а зел да се нарича цар на българите и 
на гърците и назначил за своето царство особен патриарх.“14 

*    *    *

двадесетия век в учебната програма в България е все така недо-
брожелателен към гърците, както предходния. Твърди се, че „всичките 
сили… по външната политика (на Византийската империя) отишли в 
борба с българите и арабите. Против България императорите подбужда-
ли маджарите, печенегите и русите, докато Василий ІІ „Българоубиец“ не 
съсипал това царство“.15 открива се обаче още един враг, този път в лицето 
на русите, и то в съюз с вечните „лоши“ гърци: „император Фока повикал 
Святослава (в 967 г.) на помощ против българите. Святослав предприел 
в България два похода“16 със съвсем открито „недоброжелателни“ цели и 
методи. Уточнява се изрично, че на българските царе им били потребни 
големи войски, за да могат успешно да водят войните със своите врагове – 
„Византия, с маджарите и печенегите, а също и с русите“.17 Въобще, макар 
и лаконично, този път на русите е отредено същото място в българската 
история, на каквото „се радват“ и „лошите“ гърци. 

Сред „лошите“ се среща още един герой на историческия разказ, 
познат ни от учебната програма от предходния век, и това е цар Петър I 
(927–969). Все пак той не е толкова „лош“, колкото чисто злополучен името 
му да се свързва с това, че тъкмо през негово време, „в средата на Х век 
България се разделила на две царства: източно и западно. Византийските 
императори завладели отначало първото, а сетне и второто (1018).“18  

*    *    *

Тъкмо това са моментите, на които си заслужава да се обърне специ-
ално внимание по силата на няколко причини. 

13 Пак там, с. 83.
14 Пак там, с. 97.
15 Пак там, с. 84.
16 Пак там, с. 104.
17 Пак там, с. 97.
18 Пак там, с. 98.
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Първо, „наш“ или „вносен“, учебникът по история повтаря общо взето 
идентични моменти. В този смисъл на пръв поглед може да се твърди, че 
българската историография е по-скоро правдива, отколкото тенденциоз-
на. Разбира се, това е само на пръв поглед, тъй като преводният учебник е 
изключително пестелив откъм описания и оценки на византийци/гърци, 
както и откъм детайлен портрет на българските владетели и тяхната 
политика. А дяволът се крие в детайлите. Все пак преведен е учебник, 
който по-скоро следва водената образователна политика, позната ни и 
от преди това. В този смисъл вменените вече „показатели“ за „нас“ и за 
„другите“ остават същите. 

Второ, уповавайки се отново на максимата, че дяволът се крие в де-
тайлите, отчетливо можем да посочим една голяма разлика между този 
преводен руски учебник, от една страна, и българските учебници, от друга. 
Разликата се състои в това, че в руския учебник (по който, нека не забра-
вяме, е преподавано и в България) славянската пропаганда заема тройно 
повече място, отколкото в българските. В него внимателно се описва 
„възникването“ на Великоморавия и отделно от нея на Чехия, възниква-
нето на Полша и историческия процес на разделяне на Полша и Русия19 
на уездове/удели, както и „възникването“ на Хърватското кралство. нещо 
още по-интересно и показателно за руския произход на учебника – след 
урока, озаглавен „нетрайност на първите славянски държави“, в който се 
говори за разпокъсаността на разните славянски племена и липсата им на 
умение за държавно строителство, следва друг, озаглавен „Вътрешен бит 
на славяните“. Част от съдържанието на последния урок, се „подсказва“ 
достатъчно явно от заглавието му. неочакваното в него е още първият 
абзац, който ни осведомява, че „славянските племена се намирали още от 
началото на своето появяване… в по-лоши условия за живот, отколкото 
германците.“ например по-лоши климатични условия (?), после и „култур-
ните условия били по-лоши – продължително съседство само с народи… 
на твърде низка степен на развитие.“ накрая се заключва, че „вследствие 
на това славяните и от историческите условия били поставени в такова 
положение, че по-късно от германците могли да възприемат началата на 
християнската образованост и гражданственост.“20 С други думи, ето защо 
славяните правят никакви, или слаби държави, за разлика от немците – 
защото са поставени от Историята в по-лоши условия от тях. Т.е. вината 
не е тяхна, това е съдбата им. не е чудно, че намираме подобно твърдение 

19 или това, което минава за „Русия“ в този период – множество малки разкъсани държа-
вици с нордически елит и славяно-финско население.
20 кареев, н. Учебник по средна история… с. 98.
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в руски учебник от началото на ХХ век, когато основният (пък и географски 
най-близкият) „конкурент“ на Русия е военният и индустриален колос 
Германия. Впрочем, всичко казано в настоящия абзац идва да покаже за 
сетен път правилото, че всеки един национален елит крои (да манипули-
ра, иначе казано) историческия разказ, тъй щото той да може да обслужи 
неговите собствени нужди и цели. Ето защо и всички ние сме продукт на 
собствената си фантазия. Ето защо и нацията е въобразена общност. 

Третият момент, на който може да се обърне внимание, е фактът, че 
тъкмо в руски преводен учебник21 е признато първенството на България 
пред Русия по отношение на царската титла, самостоятелния патриарх 
и културния подем. няма нужда да казваме изрично, че българските 
учители, преподаващи в българските училища (по този одобрен от МнП 
учебник), са обърнали внимание на това, и то с нескрит патриотичен 
патос – „България е първа преди другите, дори и пред огромната и силна 
Русия…!“  

Отец Паисий – началото на модерната  
българска идентичност. „Лошият“ турчин и „лошият“ грък-
фанариот

Рядкост са тези герои на националния разказ, които запазват „първос-
тепенната“ си роля и неопетнен ореола си през годините. Паисий е един 
от тях. нещо повече – ако през XIX век Паисий е представян по-скоро като 
пръв сред равни, то през ХХ век той е вече „първият“ сред всички остана-
ли: „Първият борец за народното ни пробуждане бил отец Паисий.... отец 
Паисий се заловил пръв да напише история на своя народ. Той прегледал 
старателно старите български и гръцки ръкописи... и за тая цел ходил 
даже в немско.“22 Този Паисиев образ става „каноничен“ от този момент 
насетне: „Величаво над всички наши граматици, монаси и попове, познати 
и непознати, се издига образът на скромния монах отец Паисий. Той при-
надлежал към ония будни славянски монаси23 на Атон, в сърцето на които, 
по думите на един професор, заедно с любовта към книгата никога не е 

21 „Тъкмо руски“, имайки предвид неприятния руски шовинизъм, подсилен от всичките 
му комплекси и недъзи.
22 Попгеоргиев, Й. Учебник по българска история: За III кл. на гимназиите. Печатница Зора 
на д. костакиев, Варна, 1914, с. 148. 
23 Паисий е част от „будните славянски монаси“ – ето едно малко „издайниче“ за другата 
страна на вменяваната от държавата идентичност. нещо повече: в четвъртото издание 
на този учебник от 1924 г. отново се обръща внимание над Мавро орбини и Бароний, 
от чиито „прославянски“ произведения Паисий е черпил сведения за своята „история“.
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угасвала и любовта към своята народност, а също така и стремежът да се 
работи в нейна полза.“ 24 Това е едно емоционално описание на личността 
на Паисий, чиято цел е да създаде (поощри) изцяло положителното отно-
шение на читателя (учащия) към него. Текстът продължава, казвайки, че 
„той е първата крупна личност, която се явява с ясно определено съзнание 
за народността, към която принадлежи, за духовното състояние, в която 
се е намирала тая народност и за средствата, чрез които тя трябвало да 
се пробуди.“25 В допълнените и преработени издания на тези учебници от 
20-те години отново повтарят този идеализиран образ на Паисий и него-
вото дело. Това има значение, защото именно през 20-те години България 
се намира в твърде незавидно положение. от една страна, Царството е 
разпокъсано и идеалът (и целта) за национално обединение на всички 
българи под една държавна стряха е разбит. от друга, наказателните 
клаузи на ньой влизат в сила и значително разстройват българските 
финанси (не считам за нужно да описвам последиците за националното 
самочувствие от това). от трета страна, държавата се намира в ръцете на 
един авторитарен, чужд и враждебен към демокрацията и установения 
ред, режим, който е изпълнен с разни свои ексцентрични чудатости. 20-те 
години са тежки за България, а именно в такива моменти на трудности се 
засилва национализмът, засилва се и нуждата от „добрия образ“, с който 
да се асоциира публиката, и чрез който да заздрави самочувствието си.

*    *    *

Българското отношение към Русия и Турция не е просто отношение 
към дадена държава. Поради на моменти травматичното общо минало с 
турците, към отношението спрямо тях винаги присъства един ням укор за 
всичките реални и мними несгоди, които сполетяват българският народ 
от края на XIV век насам. Присъства и желанието да се отделим от „тях – от 
ориента“, и да заемем заслуженото (според не малка част от българите) 
ни място в Европа. Всъщност в много и различни смисли желаната и 
вменяваната от елитите идентичност се явява контрапункт на идеята 
за турчинът и за Турция: ние сме християни, те са мюсюлмани; ние сме 
европейци, те са азиатци / ориенталци; ние сме модерни и либерални26 

24 Пастухов, и. Стоянов, и. История на българския народ: Учебник за V клас на гимн. и 
педаг. у-ща. книгоиздателство Хр. Г. данов, Пловдив, 1915, с. 228. 
25 Пак там, с. 228.
26 „Либерални“, но в смисъла на XIX век. днес либерализмът на XIX век се нарича „консер-
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хора, те са архаични деспоти; ние държим на правото и закона, те на пра-
вото на силата и т. н.

още в учебниците от XIX век се споменава бегло за турско иго. но 
в тях се говори и за гръцко/фанариотско иго, визирайки се периодът 
от първите две десетилетия на XVIII век до (грубо казано) 1860–1872 г. 
очевидно авторите на това словосъчетание са вложили в него един чисто 
абстрактен смисъл, преводим като „владичество“ или „доминация“. Това 
е от значение, защото това словосъчетание е вече утвърдено през ХХ 
век – в глава, озаглавена „Положение на българите под турското иго от 
XV-я – XVIII-я век“ четем, че „при покоряването на България част от насе-
лението била изтребена, друга забегнала в съседните земи, а на мястото 
на убитите и избегналите се преселили от Азия турци“27, което съвсем 
не представя турците в добра светлина. от друга страна, обаче, се казва 
за „най-храбрите войници на султана, наречени спахии“, които „завзели 
мястото на старите български боляри и почнали като тях да притесняват 
подчинените им селяни.“28 на учениците се преподава, че спахиите, също 
като болярите преди тях, „почнали да притесняват“ подчинените им селя-
ни. Това звучи донякъде забавно, но освен това и показва пълната липса 
на каквито и да е национални комплекси – изследователите от началото 
на ХХ век са изпреварили неимоверно много своите колеги от края на века 
в това отношение.29 и тук, както и в учебниците от XIX в., не са спестени 
и критиките към турците – описани са всички данъчни тегоби, както и 
набезите, еничарските своеволия и всички останали негативни страни от 
османския период. Текстът е лишен от излишна емоция30 и събитията са 
съобщени в голяма степен просто като факти. В случаите, в които се дава 
оценка на събитията, то е с цел оправдаване или обяснение на дадено съ-
битие. Пример за това е описанието на Първото търновското въстание от 

ватизъм“, а консерватизмът на XIX век – „ретроградност“. Така бавно, но сигурно, с течение 
на времето консерватизмът става все по-либерален... т.е. разваля се.
27 Попгеоргиев. Цит. съч., с. 130.
28 Пак там, с. 130.
29 За да подкрепя това твърдение ще кажа, че на българската историография са нужни 
десетилетия наред докато се намери в състояние, в което трезво да оцени периода на 
османското владичество, и то основно благодарение на хора като Вера Мутафчиева, 
Светлана иванова и Цветана Георгиева. Разбира се, догматичната история, преподавана 
в периода на тоталитарния режим, нанася сериозна щета на разбирането ни за миналото 
(и за възприятието на настоящето), но и след 1989 г. именно Мутафчиева и Георгиева си 
остават основните изследователи, които се осмеляват да оспорят мита за само и един-
ствено негативната роля на османската империя в българската история.
30 Характерна за стила на преподаване в периода 1944–1989 г.
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1598 г.31: „изпърво турците се отнасяли добре с подчинените си. най-добро 
било положението в северна България, защото в нея се заселили малко 
турци и защото, след падането на Цариград, турските пълчища, които оти-
вали в Австрия и ограбвали по пътя си всичко, не минавали през тая земя. 
Поради това северна България взела да забогатява и войнственият дух на 
жителите ѝ се подбудил отново“, но този период на сравнителна идилия 
приключил към 1580 г., защото „тогава еничарите наводнили и северна 
България, дето захванали по всякакъв начин да притесняват българите.“ 
към това се прибавя и фактът, че централната власт, водена от нужда да 
финансира постоянните си войни с Европа, утежнила данъчното бреме на 
населението. „Поради тия неща положението в България почнало да става 
грозно, и всички взели да се приготовляват за въстание, което избухнало 
най-после през 1595 г. в Търново.“32 описани са и вътрешнополитическата 
анархия и разложение, които царуват в османската държава от XVII век 
насетне. описано е полуфеодалното разкъсване на империята (осман 
Пазвантоглу, Али паша Янински, Мохамед Али Египетски и т. н.), както 
и все по-осезаемото данъчно бреме.33 общата присъда, която се дава на 
османската империя, е следната: „Управлението е било дезорганизира-
но, везирите били сваляни по харемски интриги, министрите станали 
продажни, във финансите съществувало безредие, хазната била празна, 
войската била корумпирана... Покварата била обща, тя засегнала не само 
централното управление, дето паши и чиновници страшно притеснявали 
и оголвали населението. Тя засегнала дори и местни институти, които 
по-рано били създадени само да защитават интересите на местното 
население.“34 Въпреки тази съвсем неласкава картина спрямо османлиите, 
все пак се отчита фактът, че се правят опити за реформи и налагане на 
силата на правото, а не традиционното право на силата. Тоест показват 
се и положителните страни на османския период. казва се и че „не малко 
султани и везири станали жертва на своите реформаторски кроежи“ бла-
годарение на разни „харемски интриги“ или еничарски заговори. 

След неуспешното илинденско-Преображенско въстание от 1903 г., 
което е и най-голямото и най-добре организирано българско въстание 
срещу османската власт, за българските политически и военни елити става 

31 като показаната в учебника дата е 1595 г.
32 Пак там, 132–133.
33 данъчната политика, нейното начало, развитие и особености, представлява постоянен 
интерес за българските изследователи-османисти. Чудно, дали това не стои в основата 
на много българската непоносимост към данъци?
34 Пастухов, Стоянов. Цит. съч., с. 231.
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ясно, че пътят към обединението на всички българи минава не през чет-
нически движения и политически натиск35, а през война с Турция. Смея да 
твърдя, че подсилването на негативния образ на „турчина“ в този период, 
освен всичко останало, си поставя за цел и да настрои и оправдае пуб-
ликата за войната с османската империя. нима обвиняването на „врага“ 
във всевъзможни недостойнства, и оправдаването с тях на собственото 
враждебно отношение към него не е част от всяка една война? когато 
след 1912–1913 г. етническите българи извън държавните граници се 
озовават не в османската империя, а в границите на Гърция и Сърбия, 
се променя и насоката на българската политика: в следващата война тя 
е в съюз с османлиите, в една война срещу обкръжаващите я балкански 
християни. Така или иначе образът на „турчина“ остава противоречив и 
по-скоро негативен – има нужда да се оправдае българското участие в 
Балканските войни.

Произходът и обобщеният образ  
на „лошия“ в българския национален разказ  
от началото на ХХ век

двадесетият век е векът на радикализма. Първа под него пада Руска-
та империя. Българо-руските отношения още през XIX век са достатъчно 
объркани, едновременно възторжено-приповдигнати и открито враждеб-
ни. двадесетият век със своята световна война и революции допълнително 
усложнява това. 

След 10-годишното „замразяване“ на българо-руските отношения (и 
то изцяло по „инициатива“ на Русия), започнало през септември 1885 г. / 
9 август 1886 г., и приключило с православното свето кръщение на прес-
толонаследника княз Борис Търновски на 15 февруари 1896 г., България 
и Русия се намират в период на взаимно толериране, продължил до края 
на Балканските войни. Това българо-руско „сътрудничество“ приключва 
зрелищно през 1913 г., когато николай II, в ролята си на арбитър между 
българи и сърби за съдбата на Македония, отсъжда в сръбска полза. Бъл-
гария за сетен път бива употребена за руските интереси. Българското 
русофилство за сетен път се доказва като вид мазохистична идеология. 
именно това разочарование от Русия ще е една от основните причини, 
които ще доведат българските елити до решението от октомври 1915 

35 През целия период до 1912 г. има опит за такъв натиск (или „влияние“) от българска 
страна, насочен към Високата порта, чиято цел е предимно Македония: да се назначават 
български владици, да се опазва и развива екзархийската училищна мрежа и т. н. Ползва 
се с променлив успех.
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година. Въпреки (или тъкмо поради) всичко това близостта с Русия и 
славянството е активно пропагандирана в българската учебна програма 
по история от началото на ХХ век.

*    *    *

Събитията след 1913 г. променят границите на Балканския полу-
остров. основният противник на България, както стана дума, вече не е 
Турция, а обкръжаващите я християнски народи. Македонските българи 
са обявени от сърбите за „прави“ или „южни сърби“ и се намират под по-
стоянната репресия на сръбския шовинизъм. Беломорските българи са 
обявени от гърците за „славяногласни“ и са поставени под една целена-
сочена и постоянна гръцка културна пропаганда. Единствено добруджан-
ските българи се радват на що-годе добро отношение от преобладаващото 
мнозинство, но и те биват разселвани и „разреждани“ с румънски заселни-
ци.36 очаквано всичко това провокира съответни негативни настроения 
у българите спрямо техните съседи. Това е видимо в особено „чист“ вид 
при вменявания образ на гърка-фанариот.

Учебниците от този период казват, че фанариотите правят „опитва-
ния да погърчат българския народ“, и че: „Турците при всичката си сви-
репост не посегнали на най-свещените ни неща, езика и на книжнината 
ни; когато фанариотите се заели да унищожат нашия език, да изтребят 
нашата книжнина и да ни погърчат. Поради това турското робство не е 
било тъй страшно и опасно за нашия народ, както фанариотското.“37 не 
ще и дума – да се нарича фанариотския период „фанариотско робство“ е 
тежка присъда. Показват се и причините, които водят до фанариотската 
доминация: „Възползувано от своето привилегировано положение, гръц-
кото духовенство с патриарха начело захванало страшно да притеснява 
народа, като го подхвърлило на нечувана експлоатация. особено се отли-
чили в това отношение фанариотите.“38 Фанариотите се определят като 
„най-низките и най-развалените служещи на Портата. освен негативното 
отношение към фанариотите, това показва и нещо друго. Първо, състояни-

36 Разселването на малцинството и заселването сред него на представители на мнозин-
ството е един особено често (а и успешно) ползван инструмент в Румъния за овладяване 
и асимилиране на „инородни“ области. особено показателен пример за това са органи-
зираните от държавата „движения“ на немците и унгарците. 
37 Попгеоргиев, Й. Българска история: За III гимн. клас, книжарница на Е. П. Христов, 
Търново, 1908, с. 146. 
38 Пастухов, Стоянов. Цит. съч., с. 249.
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ето на българската национална идентичност – българите са преди всичко 
етническа, а не гражданска общност. Акцентирането на „най-свещените ни 
неща“, езика и книжнината ни, които са най-видимия носител на етноса, е 
показателно за това. Второ, фанариотите са „лошите“, но именно те, а не 
гърците като цяло. навсякъде, във всички разгледани учебници, се гово-
ри за „гърка-фанариот“, а не за „гърка“. Това за сетен път показва липсата 
на комплекси в българския национализъм, за който „лошият“ не е цял 
един етнос, а тези представители от него, които със своите действия и 
бездействия вредят на българската национална общност. Следователно 
и защитният механизъм на българския национализъм е насочен не срещу 
цели общности, което е всякога и във всичко глупаво39, а само към онези 
техни части, които явно и осъзнато „вредят“. 

39 Подобен сляп и нерационален национализъм например, е сред виновниците за катастро-
фата, която Европа преживява в периода от 30-те години на ХХ век до 1945 г. Последиците 
от него са все още болезнено осезаеми и днес.
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Светилището 
на Зевс Амон в калитeя

Петя Велева

Този текст е посветен на светилището на Зевс Амон в Калитeя, Хал-
кидики, където са били почитани три синкретично свързани помежду си 
божества. Акцент е поставен върху тракийската обредност, която липсва 
в изследванията и публикациите на гръцките учени. култът към дионис 
и вероятно този на нимфите са започнали да се практикуват най-късно в 
края на VIII в. пр. Хр. в пещера в южната част на светилището.

култът на Зевс Амон бил въведен през първата половина на IV в. пр. 
Хр., а през втората половина на века били изградени дорийски перистилен 
храм и открит коридор, който е успореден на храма и с две редици мону-



276 Петя Велева

ментални бази на скулптури отстрани. През същия период бил въведен и 
култът на Асклепий. През II в. сл. Хр. светилището достигнало своя апогей: 
пространството било реорганизирано, старите сгради били преустроени 
и били издигнати нови постройки (две продълговати сгради за зрители 
пред храма на Зевс Амон, балнеум-терапевтерион и др.).1

Светилището на Зевс Амон в калитея, Халкидики, е разположено 
край морето, в красива гориста местност на западния ръкав на Халкиди-
ки. обектът е открит през 1968 г., когато заради незаконно строителство 
са разрушени част от основите и крепида на монументална сграда, която 
впоследствие се оказва храм. Спасителните разкопки, които продължават 
от 1969 до 1970 г., разкриват част от храм на Зевс Амон. Впоследствие на 
същото място са открити множество чирепи, с надписи с името на дионис. 
За самото светилище има и писмени сведения в древногръцката литература.

нови разкопки на светилището са били проведени от 2005 до 2008 г., 
като част от проекта „Светилището на Зевс Амон в Халкидики – разши-
ряване на проучванията и социализация“, финансиран от Европейския 
съюз и гръцката държава.2 Тези нови разкопки са проведени в три зони:

–  Светилището на дионис и нимфите;
–  Храмът на Зевс Амон;
–  Римска баня, открита северно от храма.

1  The sanctuary of Zeus Ammon at Kallithea (Chalicidice). [Cited: 11 22, 2018]
https://journals.openedition.org/kernos/1964Tsigarida, E. B. Athen: Université de Liège, 2011, 
Centre International d’Étude de la Religion Grecque Antique, pp. 165–181.
2  The sanctuary of Zeus Ammon at Kallithea (Chalicidice). [Cited: 11 22, 2018]
https://journals.openedition.org/kernos/1964Tsigarida, E. B. Athen: Université de Liège, 2011, 
Centre International d’Étude de la Religion Grecque Antique, pp. 165–181.
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Светилището на Дионис

Малко следи от дионисова обредност са открити до пещера, която е 
разположена в подножието на горист хълм в южната част на светилището, 
в район с буйна растителност, скали и водопади. При разкопките на този 
участък е намерена керамика от Бронзовата епоха, което означава, че 
мястото е било обитавано още тогава. Ако се съди по керамиката обаче, 
култът на дионис датира най-късно от втората половина на VIII в. пр. Хр.

В този район не е открит храм на божеството, а единствените построй-
ки на светилището са монументално стълбище и останките от обществена 
чешма. Предполага се, че дионис и нимфите са били почитани в пещерата – 
обичайна обредна практика в Древна Тракия.3 Вътре в пещерата обаче не 
са открити или не са публикувани свидетелства за обредна дейност. Пред 
входа ѝ са намерени начупени керамични фрагменти, на които е изписано 
името на дионис, което е очаквана ситуация, предвид изследванията от 
последните години в областта на тракологията. Археолозите интерпре-
тират обекта в контекста на древната елинска култура и  не отбелязват 

3  Фол, В. Пещерата на Пан. В: По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65 
годишнината на д-р Георги Китов. ТЕМП, 2008. 190–194.
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тракийските му характеристики.  Поради това, дионисовото светилище 
не е обяснено и интерпретирано от археолозите. Липсата на материални 
следи се обяснява с интензивните строителни дейности в цялото свети-
лище на дионис през римския императорски период и след това. Главните 
постройки от светилището на дионис, които са разкрити, са стълбище, 
части от обществена чешма и резервоари.

Последните разкопки са концентрирани върху изследването на 
монументалното стълбище, което е съставлявало южния край на свети-
лището на дионис и е водело до пещерата. има вероятност светилището 
да е било организирано на тераси, до които стълбището е осигурявало 
достъп. Стълбището е с 1,60 м широчина и е отчасти изрязано в скалата, 
отчасти изградено от каменни блокове. За гръцките археолози не е ясно 
каква е била неговата функция, т.е. дали е обслужвало ритуални нужди при 
религиозни процесии, или е имало чисто практическо предназначение, 
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тъй като колегите не наблюдават светилището в тракийски, орфически 
контекст. Българската историография в лицето на проф. Александър 
Фол, е събрал данните за подобен род обекти и ги е описал.4  дионисо-
вата пещера в калитея е блестящ пример на тези описания. основите на 
по-голямата част от стълбището се намират в нарушени пластове. Само 
малка част от основата лежи върху непокътнат пласт, съдържащ керамика 
от IV в. пр. Хр., а поради еднородността на конструкцията се предполага, 
че цялото стълбище е било построено през IV в. пр. Хр., което предполага 
унаследяване на древната тракийска обредност и последвалия културен 
синкретизъм.

Северно от стълбището е открита част от съоръжение с чешма от 
първата половина на IV в. пр. Хр. Тя се състои от стена, която е служила 
и като подпорна, и от павирано пространство, ориентирано север-юг. 
ориентацията на пещерата-храм отново подсказва за орфическото на-
чало, описано в изворите като тракийска културна характеристика. Тя е 
тракийска заради северния вятър Борей, който бележи траките на север, 
и митологизирания разказ за хипербореите.5

4  Фол, А. Тракийският Дионис. Книга 3: Назоваване и вяра. София: нБУ, 2002.
5  Пак там, 51–52, 86, 108, 143.
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Първоначално в стената трябва да е имало отвори, през които е течала 
вода. Чешмата е била разрушена по време на управлението на касандър6 
или по-вероятно Антигон Гонат7, а част от нея е била възстановена през 

6  касандър e цар на древна Македония (305 – 297 г. пр. Хр.). Той е македонски военачалник 
и най-важният диадох (приемник) на Александър Велики.
7  Антигон II Гонат е цар на древна Македония от династията на Антигонидите от 283 г. 
пр. до 239 г. пр. Хр.
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римския императорски период. Само северният участък от стената е със 
запазена височина от 2 м., докато част от южния сегмент е открита под 
римски под и паднал римски резервоар. В запазената част има отвор, къ-
дето най-вероятно е стояла бронзова лъвска глава, през която е течала 
вода и е пълнила басейни или съдове. Водата е стигала до чешмата по тръ-
бопровод през подземен тунел с височина 1,80 м., който е представлявал 
продължение на пещерата. Тръбата свършва зад стената на помещението с 
чешмата и е свързан с нея, което предполага, че са били построени заедно.

Водата от това място се е използвала и след разрушаването и изо-
ставянето на светилището през IV в. сл. Хр. Под обилните варовикови 
отлагания е открита воденица с наливно колело. колелото, поставено в 
продълговат отвор в скалата, се е завъртало от водопад. Барабаните, за-
едно с воденичните камъни, са били разположени в малко помещение в 
съседство на колелото. Този тип мелници са били познати на Витрувий8, но 
са се срещали много рядко преди Средновековието. В района са намерени 
разпръснати различни воденични камъни, първоначално използвани във 
воденицата. Тя е била построена в края на IV или началото на V в. сл. Хр. 
с допълнително помещение, за което е използвана запазената стена на 
обществената чешма.

Светилището на Зевс Амон

Храмът е открит и разкопан в края на 60-те години. Първоначално 
той е бил перистилен храм с 6 колони от тясната страна и 11 от широката. 
Размерите му (10,51 х 21,43 м.) напомнят тези на храма на Асклепий в Епи-
давър. днес от него са запазени само шест реда зидария от дялан камък и 
малка част от стилобата и капители от дорийски колони. датировката на 
храма се основава на сходството на архитектурни детайли, а не не стра-
тиграфията. Екипът, провел разкопките на храма, го датира към втората 
половина на IV в. пр. Хр. въз основа на сходството на неговите капители с 
тези от храма на Атина Алея в Тегея.9 намерени са разнообразни антефикси 
и сими с рисувана и релефна украса, за които е направено предположение, 
че всички са от храма. 

8  Марк Витрувий Полион е древноримски автор, архитект и инженер, работил през I век 
пр. Хр. написал е De Architectura, известна днес като „десет книги за архитектурата“.
9  The sanctuary of Zeus Ammon at Kallithea (Chalicidice). [Cited: 11 22,  2018]
https://journals.openedition.org/kernos/1964Tsigarida, E. B. Athen: Université de Liège, 2011, 
Centre International d’Étude de la Religion Grecque Antique, pp. 165–181.
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Храмът е разрушен към края на IV в. пр. Хр., вероятно от същото зе-
метресение, което е сринало Афитос, или по-късно, по време на галското 
нашествие. Веднага след това е бил възстановен. Според данни от разкоп-
ките други ремонтни работи са били извършени през римския император-
ски период, вероятно през II в. сл. Хр. Пред храма са били построени две 
паралелни продълговати сгради за посетителите, които са наблюдавали 
извършваните на това място обреди. 

Между двете сгради, върху по-ранна стена, е намерен също и малък 
олтар от римския период, а в северната част на западната стена е бил 
построен басейн, който датира от III в. сл. Хр. 

При последните проучвания са намерени множество керамика, архи-
тектурни елементи, фрагменти от мраморни статуи и по-дребни предмети.

Монументалните бази източно от храма

При последните разкопки на участъка източно от храма са разкрити 
два паралелни реда от монументални бази, с ориентация север-юг. из-
точният ред се състои от шест основи, а западният – от две, заедно с една 
продълговата постройка.10 

10  The sanctuary of Zeus Ammon at Kallithea (Chalicidice). [Cited: 11 22, 2018]
https://journals.openedition.org/kernos/1964Tsigarida, E. B. Athen: Université de Liège, 2011, 
Centre International d’Étude de la Religion Grecque Antique, pp. 165–181.
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Малобройните находки там включват керамични предмети, монета 
от  първата половина на IV в. пр. Хр., и монета на Аминта II11. 

Смята се, че храмът и монументалните бази са били построени от 
Теменидската династия в Македония през втората половина на IV в. пр. 
Хр. в участък от светилището, в който вече са съществували сгради. не се 
знае кой точно от царете е поръчал изграждането на храма и базите, тъй 
като не могат да се датират с точност. През втората половина на IV в. са 
управлявали трима царе: Филип II, на когото оракулът поръчал да принесе 
жертва на Зевс Амон; Александър Велики, който е бил смятан за син на 
бога и касандър, който основал касандрия и е извършил преустройство 
на мястото. 

Сградите от първия етап датират от първата половина на IV в. и са 
свързани с колонията Афитис. Плутарх отбелязва, че спартанският цар 
Лизандър вдигнал обсадата на Афитос и освободил града през 403 г. 
пр. Хр., когато богът му се явил през нощта и му казал да постъпи така. 
Лизандър наредил на жителите на Афитис да принесат жертва на Зевс 
Амон.12 Твърде вероятно е култът към Зевс Амон да е бил привнесен в 
светилището след това събитие. 

Култът към Зевс Амон

Водата е играла съществена роля в обредността към Зевс Амон. от 
една страна мястото на светилището е било подходящо заради водопа-
дите и изворите, които се намирали там. от друга страна, синкретично 
са се вплели образите на дионис, Зевс Амон и впоследствие на Асклепий. 
Въвеждането образа на Зевс Амон, върху по-стария на дионис, съпътства 
архитектурното организиране на първите сгради и била изградена  во-
доснабдителна система, която да доставя вода от изворите до обредните 
сгради на Зевс Амон. През този период е изградена обществената чешма 
близо до пещерата на дионис.

името Амон (Амун) означава „Скритият“, „невидимият“. Едно от 
имената на Твореца в древен Египет. името му се комбинира с името 
на слънцето във формата Амун – Ре (Амон – Ра). Така съставеното име 
означава, че „Скритият“, „невидимият“ Творец се въплъщава в слънцето 
и така създава и управлява света. като творец се среща и с името си ка – 

11  Аминта II, също Аминта Малкия от династията Аргеади е цар на древна Македония 
през 394 г. – 393 г. пр. Хр.
12  Plutarch. 1916. http://penelope.uchicago.edu. http://penelope.uchicago.edu. [Online] Loeb 
Classical Library edition, 11 22, 1916. [Cited: 11 22, 2018.] http://penelope.uchicago.edu/
Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Lysander
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мутеф („Бик на своята майка“), т.е. този, който опложда своята майка, за 
да породи самия себе си. Плътта на Амун е вятърът, той е „създател на 
вятъра“ и дава „диханието за живот“ на съществата.13

култът на Амон произхожда от Сива. от смесването на Зевс с Амон се е 
появил рогатият Зевс Амон в кирена. неговият култ е възприет от дорий-
ците след основаването на колонията кирена и храмове на Зевс Амон са 
построени в Тива, Спарта, Гитион и Пирея. официални възлияния на бога 
са се правили и в олимпия; той бил почитан и като част от триада – Зевс 
Амон, Хера Амония и Парамон. Заради египетския произход на божеството 
светилището на Зевс Амон в Афитос има някои характеристики, необичай-
ни за архитектурата на древна Гърция, като например открития коридор 
с двете редици монументални бази отстрани. 

наличието на коридор на открито, ограден с две редици монумен-
тални бази, които вероятно са поддържали скулптури, напомня храма на 
тиванската триада в деир ел Хагар, снабден с две редици от шест монумен-
тални бази. Храмът на Зевс Амон в Афитос е разположен по оста север-юг 
подобно на храма под дърветата при оракула в Сива.

Светилището на Амон в Сива е било оракул, но няма свидетелства 
по какъв начин са били получавани вещанията. Плутарх споменава, че 
това ставало под формата на съновидения. Възможно е да са се изричали 
пророчества в екстатично състояние или да се е гадаело по шума, изда-
ван от бронзови съдове.14 оракулът може да е действал и по друг начин, в 
празнични дни, когато жреците носели изображение на бога в процесия, 
богът определял движенията на свещенослужителите, които изричали 
устни вещания.

Светилището на Зевс Амон в Афитос (калиетея) трябва също да е 
функционирало като оракул, който вероятно е пророкувал по някой от 
гореописаните начини.

Култът на Асклепий

За почитането на бога в светилището свидетелства посветителният 
надпис в чест на Асклепий, датиран към края на III или първата поло-
вина на II в., който е бил изнесен от светилището от монаси и открит от 
Манолис Вутирас в манастира „Пантелеймон“ на планината Атон (The 
sanctuary of Zeus Ammon at Kallithea (Chalicidice), 2011). Това заключение 
се подкрепя от информацията, че касандрия, главният град в областта, е 

13  Леков, Т. Религията на Древен Египет. София: изток-Запад, 2007.
14  Фол, А. Тракийската култура. Казано и премълчано. София: Тангра – ТанакРа, 2009.
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участвала в новия празник в чест на Асклепий, чието начало е поставено 
през 242 г. на кос. 

Асклепий е бог, също свързан с водата и свещени извори. Следова-
телно, тъй като почетният надпис предполага, че е бил почитан в свети-
лището, банята трябва да е била построена до неговия олтар. Банята е 
разположена в северната част на светилището, на север от храма на Зевс 
Амон, където вероятно е бил центърът на култа към бога. 

В допълнение, наличието на помещение с намерени хирургически 
инструменти също свидетелства за връзка с Асклепий. Близостта на 
банята до това помещение и един мраморен фрагмент от ръка, хванала 
змия, който е открит във фригидария на банята и който напомня стату-
ите на Хигия, държаща змия, подсказват, че банята е била използвана в 
обредността на бога и може да се характеризира като терапевтерион. 
Лечебните възможности на светилището се споменават от ксенофонт в 
неговия разказ за спартанския цар Агезилай, който се разболял по време 
на морска битка в Тороне и помолил да го закарат в светилището на ди-
онис, за да бъде излекуван, но умрял, преди да стигне до него.

Трите божества, почитани в светилището, са с общи белези. Синкре-
тичното мислене на древността  свързва тракийския дионис – Загрей като 
син на Зевс Амон, а и самият Загрей е изобразяван с рога. Археологическите 
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факти обаче показват, че дионис е почитан на светилището-пещера много 
преди да се появи образът на Зевс-Амон. Бил е почитан близо до пещера, 
вероятно с нимфите. През IV в. пр. Хр. е въведен култът на Зевс Амон, а 
впоследствие се появява и следващият синкретичен образ на Асклепий, 
идентифициран с римския рогат бог Сарапис. Светилището е било свърза-
но с град касандрия и е придобило важност през елинистическия период. 
То е било ремонтирано и преустроено през II в. сл. Хр. и напълно изоставе-
но през IV в., когато започва новата епоха, свързана с живота на Христос. 
Въпреки че светилището в християнската епоха не личи да функционира, 
оттам божеските образци са пренесени на свещената планина Атон.
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Робството в историята

Габриела Георгиева

Предговор

Темата за любовта е една от най-интерпретираните и изследвани 
теми както в изкуството, така и в науката. друга разпространена тема, ко-
ято вълнува човечеството, е тази за робството. Тя е интерпретирана както 
от поети, писатели, режисьори, сценаристи (Христо Ботев; американският 
романист Хауард Фаст и книгата му „Спартак“ от 2014 г.; британският 
сценарист Амма Асанте и филма „Бел“ от 2013 г.; и много др.), така и от 
философи, юристи, икономисти, историци и други учени (николай Бердяев 
и съчинението му „За робството и свободата на човека“ от 1992 г.; Борис 
Велчев и творбата му „Робството и българското наказателно право“ от 
2016 г.; Фридрих Хайек и трудът му „Пътят към робството“ от 1944 г. и 
т.н.). Академичните изследвания могат да се разделят на общи и специали-
зирани. към първата група спадат текстове като „Slavery after Rome 500 – 
1100“ на Alice Rio, които проследяват развитието на историята в определен 
времеви период и в конкретни териториални граници. Вторите включват 
проучвания, фокусирани на определен аспект от темата за робството като 
статията на олга Тодорова „Робската институция в България в периода 
на нейния залез“, или такива, които представляват сравнителен анализ 
като „Unfree labor: American Slavery and Russian Serfdom“ на Peter Kolchin.

настоящето изследване спада към първия тип. Целта му е, чрез пред-
ставяне на развитието на порочната практика един човек да държи във 
физическо или психическо подчинение другиго, да се покаже, че в исто-
рия съществуват устойчиви проблеми, които не изчезват във времето, 
а просто сменят формата си (антично робство – феодализъм – социално 
иго – трафикантство). Текстът е структуриран тематично-хронологически, 
като започва от праисторията и завършва със състоянието на обществото 
в днешно време. изложението е базирано на разнообразни изследвания 
както на български, така и на чуждестранни учени. В нашата историогра-
фия са правени отделни проучвания на тема за робството, като повечето 
акцентират на въпроса за турското иго (олга Тодорова; Валери колев и 
Пламен Цветков). В някои трудове, като този на иван Божилов и Васил 
Гюзелев „История на България в три тома. Том І.: История на Средно-
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вековна България VII – XIV век“, също има части, посветени на порочната 
антихуманна практика по българските земи. Чуждестранните историог-
рафии съдържат най-разнообразни изследвания по темата. При тях също 
се наблюдава засилен интерес към определен аспект на притежаването 
на „говорещи предмети“, а именно към Трансатлантическата търговия 
с роби. В днешно време учените от различни институти към отделни 
университети и музей от цял свят продължават да проучват проблема. 

Задачата на настоящия текст, който ще бъде използван като основа за 
бъдещи научни изследвания в тази сфера, е да обобщи знанията на част от 
многобройните и разнообразни трудове и да маркира основни моменти в 
развитието на робството. за целта изложението е разделено в три глави. 

Първата се състои от кратък исторически преглед на развитието 
на робството от праисторията до края на Средновековието. Текстът, без 
да навлиза в подробности, за да не се утежни ненужно изложението, 
представя „класическите“ форми и модификацията на антихуманната 
практика да се притежават „говорещи предмети“ в лицето на античното 
и ранносредновековното робство и на европейския феодализъм и руското 
крепостничество. изложението в главата се основава на археологическите 
проучвания на Захи Хауас и на статиите на списание „Българска Наука”. 
Също така информация за написването ѝ е взета от научните изследвания 
на Владимир Попов („История на Стария свят“); Пиер Гремал („Римската 
цивилизация“); иван Божилов, Васил Гюзелев („История на България в три 
тома. Том І.: История на Средновековна България VII–XIV век.“); Патри-
ша даниълс и Стивън Хислъп („Световна история. Том I.: Праистория 
и класически цивилизации“); Hal Marcovitz („The History of Slavery“); Alice 
Rio („Slavery after Rome 500 – 1100“); Peter Kolchin („Unfree labor: American 
Slavery and Russian Serfdom“) и николай Рязяновски („История на Русия“).

Втора глава включва развитието на робската институция през ново-
то време, когато светът претърпява промяна както в политическо, така 
и във философско и културно отношение. Завладяването на Балканския 
полуостров от османците и Великите географски открития дават нов 
тласък на развитие на порочната практика едно човешко същество да 
притежава друго. Ренесансът, Реформацията и Просвещението поставят 
началото на метафоричното възприемане на проблема. „Турското робство 
на Балканите“ също може да бъде причислено към групата на преносното 
„иго“. изложението в тази глава се базира на трудовете с общ характер на 
Жорж кастелан („История на Балканите: XIV–XX век“); кръстьо Манчев 
(„История на балканските народи. Том 1. (1352–1878)“); Пламен Цветков 
(„Светът на мегамитовете“); Анри Пози („Войната се завръща“). Текстът 
се основава и на специализираните изследвания на Joseph Wilson („Slavery 
in the Ottoman Empire c. 1500 – c. 1900“); олга Тодорова („Робската инсти-
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туция в България в периода на нейния залез“); джон Лок („Два трактата 
за управлението“). 

Последната трета глава обхваща периода от началото на XIX век до 
ден днешен, когато човечеството се развива бурно не само в политически, 
културен и философски аспект, а и в икономически и социален. През тези 
два века и няколко десетилетия светът придобива съвременния си облик, а 
робството намира нова форма на проявление в лицето на модерното „иго“. 
Текстът в тази част на проучването се базира на разнообразни източници, 
които най-общо се групират на академични и други. към първите спадат 
научните трудове на Фридрих Хайек („Пътят към робството“); карол 
Финк („Студената война: Международна история“); Антонина кузманова 
(„От Ньой до Крайова: Въпросът за Южна Добруджа в международните 
отношения (1919–1940)“); Amalia Forclaz („Humanitarian Imperialism: The 
Politics of Anti-Slavery Activism, 1880–1940“); Elisabeth McMahon („Slavery 
and Emancipation in Islamic East Africa: From Honor to Respectability“); Mat-
thew Hopper („Slaves of one master: Globalization and Slavery in Arabia in the 
Age of Empire“); Ramona Vijeyarasa („Sex, Slavery and the Trafficked Woman: 
Myths and Misconceptions about Trafficking and its Victims“); Manisha Sinha 
(„Slavery on Screen“) и Jonathan Hart („From Shakespeare to Obama: A Study in 
Language, Slavery and Place“). Втората група включва интернет сайтовете 
на The International Slavery Museum; Walk Free Foundation и Global Slavery 
Index 2016 и на научно-изследователския проект – The Abolition Project, 
базиран на The Clarkson Project (2005–2007) на East of England Broadband 
Network (E2BN), както и на документалния филм на Miki Mistrati от 2010 г. 
„The Chocolate Industry. Child Trafficing & Slavery“.

Увод или предистория

Учените от много години се опитват да установят откъде произлиза 
човекът (Разумният човек / Homo sapiens). През октомври 2008 г. National 
Geographic България публикува статия за неандерталците от Ел Сидрон, 
испания, в която бе разгледан въпросът за връзката между този човешки 
вид и заменилия го наш прародител, идващ от Африка и Близкия изток. 
В броя от юли 2010 г. отново се търси решение на загадката от къде про-
излиза човекът. В тази статия е представено находището от етиопската 
пустиня Афар, с което отново се потвърждава тезата, че произлизаме от 
„сухия“ континент. През август 2011 г. списанието публикува ново проуч-
ване относно нашия произход. костите, намерени в находището в Малапа 
отново потвърждават тезата за африканските ни корени. В статията от 
юли 2013 г. се говори за „денисовци“, които имат общ африкански прароди-
тел с неандерталците. В текста пише, че праотецът напуска Африка преди 
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500 000 – 250 000 години и се разселва в Евразия. денисовците са открити 
в денисовата пещера в Южен Сибир. Тази статия също потвърждава теза-
та, че след като модерните хора напускат своята родина Африка (преди 
70 000 – 40 000 години), се насочват към Близкия изток и Югоизточна 
Азия, където се кръстосват с неандерталците и денисовците. Последните 
изчезват в по-късен период от праисторията ни.

През май 2017 г. археолози откриват зъб и челюст от прачовек в 
местността Азмака, Чирпан, България. С помощта на немски, френски и 
канадски антрополози костите са датирани отпреди 7,24 милиона години. 
Това откритие заедно с намерените кости от Пиргос Василисис, южно от 
Атина, Гърция, хвърля нова светлина върху мистерията около нашия про-
изход. Учените твърдят, че тези останки са на разумен човек и са по-стари 
от тези на сахелантропа, „открит в Чад и смятан досега за най-древен“ 1. 
новата теория, която ще опита да се наложи, е, че ние произлизаме от 
жители на Балканския полуостров и източното Средиземноморие, а не 
от африканци.

Това ново археологическо разкритие би могло да промени човешката 
история, ако се открият още потвърждения на тази нова алтернативна 
теза. дотогава остава въпросът: „кой е първият човек?“. 

на пръв поглед загадката около човешкия произход няма връзка с 
темата на това изследване – робството. но ако човек се замисли повече, 
ще разбере, че щом археолозите не могат да определят откъде произлизат 
първите хора, защото постоянно откриват нови и нови парчета от пъзела, 
наречен история, то ще бъде трудно да се даде еднозначен отговор на 
въпроса: „къде за първи път се появява робството?“.

Може да се каже, че откакто свят светува има свободни хора и роби. 
но какво значи роб? Робството само под една форма ли се изразява или 
има различни видове робство? 

Роб – безправно човешко същество, което е собственост на гражданин 
с права. Притежателят му може да прави каквото си иска с него – купува / 
продава / отдава като вещ, бие, убива и т.н. В различните периоди от чо-
вешката история съществуват разнообразни форми на робството, които 
ще бъдат разгледани в следващите глави. както има различни видове 
държавно устройство, робство, езици и култури, така и думата робство 
не е еднаква на отделните езици, но значението е едно и също.

1  Революционно откритие: Първият човек на Земята тръгнал край Чирпан. 24 часа. 
[26.06.2017] https://www.24chasa.bg/novini/article/6236802.
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„Slave – someone who belongs by law to another person and who has to obey 
them and work for them“ 2 („човек, принадлежащ според закона на другиго, 
на когото трябва да се подчинява и да работи“)

„Sklave – Mensch, der als das Eigentum von jmdm. lebt, für diesen arbeitet 
und selbst keine Rechte hat“ 3 („човек, който живее като собственост на 
някой друг, работи за него и няма собствени права“)

„Раб – человек, лишённый всех прав и средств производства и яв-
ляющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его 
трудом и жизнью“ 4 („човек, който е лишен от всички права и средства на 
производството и е собственост на господаря си, контролиращ труда и 
живота му“)

І. Древността, Античността и Средновековието

Античност

Древен Изток

както вече беше споменато в увода – трудно е да се открие началото на 
историята на робството. и защото това е проблем, а изложението трябва 
отнякъде да започне, древен Египет ще постави неговото начало. от една 
страна, защото се намира на прародителския ни континент, а от друга, за 
да бъде разбит поредният мит.

не е много сигурно дали всички родители обръщат внимание на 
анимационните филми, които пускат на децата си. По принцип по-голя-
мата част от филмите на Disney и Pixar са измислици, но има и такива, 
които показват реално съществуващи личности. например в „Принцеса 
Анастасия“ („Anastasia“, 1997 г.) се разказва за предполагаемата оцеляла 
дъщеря на последния руски император николай II Романов, а в „Барток 
Великолепни“ („Bartok the Magnificent“, 1999 г.) се споменава друг владетел 
на тази северна страна – иван IV Грозни. Сцена от „Принцът на Египет“ 
(„The Prince of Egypt“, 1998 г.) – тази, където Мойсей вижда как египтяните 
бият робите евреи при градежа на пирамидата, засяга обекта на изслед-
ване на настоящото проучване. дълго време битуваше в научните среди 

2  Macmillan Essential Dictionary for Learners of English. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 
2010, p. 682.
3  Pons Großes Schulwörterbuch Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH, 2003, p. 983.
4  Большой толковый словарь. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 
язык для всех. [Прегледан на 26 юни 2017] достъпен на: http://gramota.ru/slovari/dic/?
word=%D1%80%D0%B0%D0%B1&all=x 
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тезата, че са използвани роби в строежите на фараонските гробници, но в 
близкото минало този мит беше разбит. През 2010 г. египетският археолог 
и историк Захи Хауас казва по повод разкопките на гробници в региона 
на Хеопската пирамида в интервю пред BBC: „Тези гробници са построени 
близо до царските пирамиди, което показва, че тези хора в никакъв случай 
не са роби.“ („These tombs were built beside the king‘s pyramid, which indicates 
these people were not by any means slaves.“) 5. Учените смятат, че строителите 
са инженери и за тях е привилегия да участват в градежите.

Това, че не са използвани безправни хора в строежа на пирамидите, 
не означава, че робството не съществува в древен Египет. „Говорещите 
предмети“ са експлоатирани в домакинството и като помощна работна 
ръка. За робството свидетелстват многото запазени източници „от вре-
мето на Старото царство“ 6 (периодът на фараоните от III и IV династия). 
Въпреки развенчания мит и запазените извори, все пак си остава забулен 
в мъгла въпросът за безправните хора в древен Египет. 

не по-ясен седи въпросът за робството в останалите древни държави, 
които не съществуват от хилядолетия. Такава страна е Месопотамия, за 
която има малко сведения от края на IV в. пр. Хр. Според оскъдните из-
точници робите са малобройни и са използвани частично „в стопанските 
дейности, главно в стопанствата на храмовете и на развиващата се 
царска институция“ 7. В Асирия притежаването на „говорещи предмети“ 
е познато още от Староасирийския период. от средата на второто хиля-
долетие преди Христа робството изживява своя разцвет в тази древна 
държава. „Говорещите предмети“ са набавяни чрез войната, а също така 
и чрез дълговото (кабалното) робство. Развита е и търговията с роби. из-
вори от Средноасирийския период показват, че даден „говорещ предмет“ 
е носител на определени права (на собственост) в отделни случаи. Също 
така от запазените текстове се знае, че в Асирия робите са използвани 
в селското стопанство и много рядко в други обществени и стопански 
дейности. В хетската държава населението също е разделено на правни 
и безправни жители. Във вавилонската държава също има роби. Там през 
1750 г. пр. Хр. крал Хамураби издава кодекс със закони, засягащи и статута 
на безправните хора. В този текст е записано, че ако свободен човек е при-
знат за виновен за причиняването на вреда на чужд роб, то виновникът е 
длъжен да заплати обезщетение на собственика на пострадалия.

5  Egypt tombs suggest free men built pyramids, not slaves. BBC News. [28.06.2017] достъпен на:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8451538.stm
6  Попов, В. История на Стария свят. Велико Търново: Абагар, 2008, с. 57.
7  Пак там, с. 85.
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Притежаването на „говорещи предмети“ в древен китай съществува 
още от XVI в. пр. Хр., когато династията шан8 управлява първата историче-
ска китайска държава. През този период жените са безправни и подчинени 
на мъжете, тоест те са „робини“. След успешен военен поход пленниците 
са превръщани в безправни хора, които са използвани в различни селско-
стопански дейности. Робството се доразвива по време на управлението на 
династията джоу (Чжъу)9, когато с развитието на занаятчийството част 
от „говорещите предмети“ напускат полето и влизат в работилниците. от 
своя страна разцветът на земеделието и занаятите спомага за появата и 
процъфтяването на търговията. В градовете се обособяват цели квартали, 
където се извършва продажбата на селскостопанската или занаятчийската 
продукция. освен блага, създадени от хората, на тези пазари са предлага-
ни и роби. По този начин започва развитието на търговията с „говорещи 
предмети“ в древен китай. Робството продължава своя ход на развитие и 
по време на политическата нестабилност в древен китай, когато се сме-
нят няколко династии. По време на управлението на династията Хан10 се 
появява дълговото робство.  

и в останалите страни, част от „древния изток“, притежаването на 
„говорещи предмети“ не е чуждо, но за съжаление, или няма запазени 
достатъчно сведения, или все още не са открити.

Древна Елада

Роби има и в древна Гърция. Тук отново възниква въпросът: „кога 
се появява робството в древна Елада?“, чийто отговор не се знае кога ще 
бъде даден. но неоспорим факт е, че в гръцките полиси живеят и свободни 
граждани, и безправни хора. За тяхното съществуване има исторически 
извори, освен това някои от гръцките философи ги споменават в трудовете 
си (като например Аристотел в „Политика“).

Заради липса на достатъчно сведения за критско-Микенска Гърция 
и омирова Гърция тези два най-ранни периода в гръцката история няма 
да бъдат разглеждани в настоящото изследване. Вниманието ще бъде 
насочено към Архаична Гърция, когато се развива полисната държава и 
възникват тиранията, олигархията и демокрацията. През този период се 
развива и колонизацията, а с нея и подчиняването на негърци, населяващи 
чуждите страни, където древните елини основават свои полиси.

8  династия шан – династията, управлявала древен китай от около 1600 до 1046 г. пр. Хр.  
9  династия джоу (Чжъу) – династията, управлявала древен китай в периода XII–V в. пр. Хр.
10  династия Хан – династията, управлявала древен китай в периода 206 г. пр. Хр. – 
220 г. сл. Хр.
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както беше споменато в предния абзац, през тази епоха се появяват 
олигархията, при която малцинството управлява мнозинството, и демо-
крацията, при която властта принадлежи на мнозинството. освен това кой 
има право на власт в тези две противоположни политически системи, съ-
ществува и разлика в експлоатацията на робите. В олигархичните полиси 
„говорещите предмети“ – потомци на покореното местно население след 
дорийското завоевание, са използвани в земеделието, а в демократичните 
градове земеделието е привилегия на свободните гръцки граждани. В 
полисите с демократично управление робите са експлоатирани в търго-
вията, мореплаването, строителството и занаятите.

През периода на класическа Гърция отделните полиси не спират да 
се прегрупират в различни съюзи и да враждуват помежду си. През тази 
епоха древна Елада е разтърсена от Пелопонеските войни, които водят 
до значителни изменения в гръцкия свят: разпадане на Атинския морски 
съюз; унищожаването на крепостните стени на Атина и демокрацията в 
полиса е заменена с „управлението на 30-те тирани“. освен тези промени 
в робството също настъпват трансформации – броят на безправните хора 
нараства; отделни лица стават крупни робовладелци, които отдават или 
продават робите си на предприемачи или строители, нуждаещи се от ев-
тина работна ръка; робският труд все по-широко се използва в селското 
стопанство, търговията, занаятчийството и мореплаването. Експлоатира-
нето на „говорещите предмети“ в производството на продукция понижава 
себестойността на благата, защото трудът на безправните хора е по-евтин 
от този на свободните граждани. друга последица от увеличеното из-
ползване на робите е, че трудът започва да бъде възприеман като робска 
дейност.  

През последния етап от историята на древна Елада – Елинистическа 
Гърция, притежаването на „говорещи предмети“ не изчезва, а напротив 
продължава да съществува и да се развива. 

След римското завоевание гърците се превръщат от робовладелци 
в роби.

Древен Рим

обществото на древен Рим прилича на останалите древни общества 
по това, че в него има както свободни хора, така и роби. но както всяко 
правило си има изключения, така и римското общество се различава от 
останалите народи.

Първоначално по време на царския период римляните са обедине-
ни в патриархални родови общини, където управлява царят. Защото са 
патриархално общество, само римските граждани от мъжки пол имат 
права. интересното е, че бащата е собственикът на семейството си, тоест 
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има права както върху жените, така и върху синовете си, което му позво-
лява да ги продава на трети външен човек. Това продаване на отрочето 
съществува и в древен китай, но за там няма сведения, дали ако детето 
е купено от чужденец, се превръща в роб както е при римляните, или 
ако купувачът е сънародник, продаденият остава свободен гражданин, 
изпълняващ робските задачи. 

Рим винаги е водил войни дали за да защитава младата си държава, 
или за да разшири територията ѝ по време на управлението на седемте 
царе, или за да укрепи влиянието си в италия, а по-късно и в целия познат 
на тогавашните хора свят през периода на Републиката, а след това и на 
империята. Вследствие на тези войни освен територии и плячка са придо-
бивани и нови хора, част от които са превръщани в роби. както е споменато 
по-горе в текста римското общество се състои от различни групи, които в 
отделните периоди на историята се видоизменят или изчезват напълно.

 
Таблица 1. Римското общество

Cives Nati  
(патриции)

Civas Facti  
(плебеи)

Роби Перегрини

-  членовете 
на родовете, 
основали Рим 
и образуващи 
старата родо-
ва аристокра-
ция или пат-
рицианството 
(Ромилии, 
Волтинии, 
Фабии и др.);

-  родени от 
майка и баща 
римлянин.

-  стават римски 
граждани заради 
заслуги;

-  легионери и 
участващите в 
помощните вой-
ски имат право 
на римско граж-
данство след оп-
ределен срок;

-  хора от латински-
те племена;

-  освободените 
роби;

-  хората, които си 
закупуват рим-
ско гражданство.

-  пленници;
-  хора от подчинени-

те народи, които не 
могат да откупят 
свободата си;

-  деца, родени в роб-
ство;

-  принудени да ста-
нат роби заради 
престъпление;

-  длъжници.

-  чужденците, 
тоест хората, 
които са сво-
бодни граждани 
в своята страна, 
но нямат поли-
тически права в 
Рим.

-  свободни 
граждани;

-  пълноправни 
граждани.

-  свободни граж-
дани;

-  непълноправни 
граждани.

-  не са свободни;
-  част от тях са бези-

менни;
- нямат права.

-  свободни граж-
дани;

-  безправни са.
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„След 300 г. пр. н. е. борбата на плебеите с патрициите завършила по 
същество и противоречията постепенно затихнали. Плебеите извоювали 
постепенно пълно равноправие с патрициите и възможност да заемат 
всички държавни длъжности.“ 11 По този начин това подразделение на рим-
ското общество изчезва. Това, което се запазва във времето, е робството. 
Въпреки бунтовете, „говорещите предмети“ не получават свободата си. 

както е споменато по-горе в текста, в Рим роби има от създаването 
му. Те са използвани в римските домакинства, в земеделието и в производ-
ството на занаятчийски продукти. През 326 г. пр. Хр. Петелий12 извършва 
реформа, с която забранява поробването на римски граждани заради 
дългове. несвободна безправна работна ръка е набавяна най-вече чрез 
войните, които Рим води с останалия свят. освен това чрез естествения 
прираст (децата, родени от майка робиня, също са роби) е задоволявана 
нуждата от „говорещи предмети“. друг начин за сдобиване с неправни и 
несвободни хора е чрез закупуването им от пазарите за роби. основното 
тържище в Рим е край храма на кастор, а най-големият център според 
Страбон за тогавашния свят е остров делос. 

Притежаването на „говорещи предмети“ изживява своя разцвет по 
време на късната република (II – I в. пр. Хр.), когато робите са експло-
атирани като учители, музиканти, занаятчии, домашни прислужници, 
селскостопански работници, гребачи на галерии, гладиатори и миньори 
в рудниците. Първите три вида имат най-висока цена на пазара за несво-
бодни безправни хора, а най-тежко е положението на последните три. 
Прислугата е евтина работна ръка с труден живот, но с възможност за 
продължително съществуване, докато робите в рудниците, на корабите 
и на гладиаторските арени умират в повечето случаи много рано и в 
ужасни мъки.

За този период има запазени извори, които сочат за опити за освобож-
даване на робите. Робските бунтове не са масови, а изолирани случаи, кои-
то не довеждат до постигане на желаната цел. Първото масово въстание е 
сицилийското от 136 – 132 г. пр. Хр., избухнало заради жестокото поведение 
на един робовладелец към робите му. Бунтът има два центъра в град Ена 
с водач Евън и в град Агригент, където вожд става клеон. Въстаниците 
успяват да разбият 8000-на римска войска и да освободят голяма част от 
острова. За потушаването на бунта е изпратен първоначално консулът 
Фулвий Флак13, който не постига успех. на негово място застава Луций 

11  Попов, Владимир. История на Стария свят… с. 514.
12  Гай Петелий Либон Визол (IV век пр. Хр.) – римски консул.
13  Гай Фулвий Флак – един от двамата римски консули за 134 г. пр. Хр.
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калпурний Пизон14, който също не сполучва. накрая след големи усилия 
третият консул Публий Рубили15 сломява съпротивата на робите, с което 
слага края на бунта. Това въстание представлява сигнал за „говорещите 
предмети“, че е възможно да се освободят. като последица от този бунт 
са последвалите няколко метежа на отделни места в държавата, които не 
довеждат до успех. 

Второто по-голямо робско брожение отново е на остров Сицилия 
(104–101 г. пр. Хр.). То, както и при първото, има двама водачи – Салвий и 
Атенион. Разликата между двете въстания е поводът – при второто: заради 
недостиг на войници за войната с кимврите и тавтоните Сенатът издава 
заповед да се преразгледа статута на неоснователно заробените хора от 
съюзните държави, тази заповед не е изпълнена от сицилианските робо-
владелци, което довежда до бунта на „говорещите предмети“. Въстанието 
първоначално има успех, но след намесата на претора Луций Лициний 
Лукул16, а след това и на консула Маний Аквилий17, то е потушено.

Третият бунт е може би най-известният, но и той както останалите 
не е успешен. 

Въстанието на тракиеца Спартак (74–71 г. пр. Хр.), избухва в глади-
аторската школа в капуа. и тук, както в предните две масови брожения, 
първоначално робите надделяват над римските легионери. След няколко 
неуспешни опита от страна на римските военноначалници (Гай клодий, 
Публий Вариний, Гней корнелий Лентул, Луций Гелий Поликола, Гай 
касий Лонгин) на военната сцена се появява опитен римски пълководец 
(Марк Лициний крас18), който не без усилие потушава бунта. Въстанието 
на Спартак е масово, той обикаля с подчинените си почти цяла италия и 
създава проблеми на Рим, които някои от древните автори и съвременните 
историци сравняват с похода на Ханибал.

Притежаването на „говорещи предмети“ в древен Рим просъществува 
до разпадането на Римската империя под нашествието на варварите през 
V в. сл. Хр.

14  Луций калпурний Пизон – един от двамата римски консули за 133 г. пр. Хр.
15  Публий Рубили – един от двамата римски консули за 133 г. пр. Хр.
16  Луций Лициний Лукул – римски претор за 103 г. пр. Хр.
17  Маний Аквилий – един от двамата римски консули за 101 г. пр. Хр.
18  Марк Лициний крас (около 115 – 53 г. пр. Хр.) – римски военноначалник; член на Първия 
Триумвират заедно с Цезар и Помпей (съюз между трима военноначалници, които стоят 
начело на Римската република; Втори Триумвират от 43  пр. Хр. – Марк Антоний, Марк 
Емилий Лепид и Гай октавиан Август).
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*    *    *

Въпреки че невинаги съществуват исторически извори, а и дори да 
съществуват те не винаги са пълни, точни и конкретни, може да се твърди, 
че робството е било разпространено както в обществото на египтяните, 
месопотамците, асирийците, хетите, вавилонците, елините, римляните, 
персите, китайците, така и на останалите народи, населяващи Земята до 
началото на Средновековието. Тази теза може да се основе на това, че дори 
и да не е даден все още отговор на въпроса: „откъде произлиза човекът?“, 
поведението на хората по света си прилича независимо от коя част на 
планетата са, какъв е цветът на кожата им, какъв/ви Бог/Богове почитат 
и т.н. Те винаги ще имат нуждата от подчинените взаимоотношения и от 
това една част от тях да са своеобразни „господари“, а други – „роби“.

Средновековие

476 г. сл. Хр. поставя края на Рим или по точно края на Западната рим-
ска империя, защото източната римска империя (Византия) продължава 
да съществува до превземането на константинопол (през 1453 г.). от тази 
година настъпва началото на „тъмните векове“ за Западна Европа и „свет-
лите векове“ за източна Европа. По принцип Средновековието е наричано 
само „тъмните векове“, защото в Западна Европа се зараждат варварските 
държави, които са с по-ниско културно развитие от унищожената Римска 
империя, и защото Църквата налага своя контрол над живота на хората, 
като пречупва опитите за научна или културна дейност. „Тъмните векове“ 
не е най-правилният и точен термин, защото във Византия Църквата не 
налага своя монопол над бита на хората, а науката и изкуството продъл-
жават своето развитие и изживяват три културни разцвета по време на 
Македонския, комниновия и Палеологовия Ренесанс. Поради тази причина 
периодът на Средновековието може да се дели на „тъмни“ за Запада и 
„светли“ за изтока векове.

Източна римска империя (Византия)

Римската империя се преражда в своята източна част – Византия. Рим 
не умира, а просто сменя позицията си като се измества в новия Рим – 
константинопол. Защото източната римска империя е наследник на Ан-
тичната римска империя, във Византия се наблюдават неща от Римската 
империя, като например: там продължава да действа римското право или 
това, че длъжността на императора е изборна, а не наследствена както е 
в Западна Европа, където римската култура се сблъсква и смесва с вар-
варските традиции и Салическия закон. В източната римска империя, за 
съжаление, се запазва и още нещо, а именно робството. Заради влиянието, 
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което по-късно Византия оказва на своите езически съседи – например 
Българското ханство, притежаването на „говорещи предмети“ в източна 
Европа не изчезва, а напротив намира своето място в живота на средно-
вековния източен човек.

България 

изворите относно Стара Велика България и Първото българско цар-
ство, най-вече от езическия му период, не са много. до Покръстването, 
пристигането на кирило-Методиевите ученици в Борисовото княжество и 
въвеждането на създадената от солунските братя азбука българите нямат 
своя собствена писменост и затова не остават много писмени паметници. 
Сведения за живота, бита, традициите, нравите, правата и политическия 
живот на прабългарите и славяните имаме от многобройните чуждестран-
ни извори. Също така от тези текстове имаме информация за робството 
и неговото значение за нашите прародители.

За славяните се знае, че робството при тях е с временен характер. Те 
взимат пленници и им определят срок, след като той изтече те имат пра-
во да останат в славянското племе като „свободни хора и приятели“ или 
след заплащането на откуп да се завърнат по родните си места. В „Тайната 
история“ на Прокопий кесарийски е написано, че при нападенията над 
Византия от страна на българите те заробват победените ромеи. 

„Хуни [българи], славини и анти почти всяка година, откак Юстиниан 
поел властта над ромеите, нападали Илирик и цяла Тракия — сиреч от 
Йонийския залив [Адриатическо море] до Византион, а също и Гърция, и 
Херсонес — и извършили непоправими злини на тамошното население. 
Прочее, смятам, че при всяко нападение броят на убитите и заробените 
ромеи надминавал двеста хиляди души, така че тази земя естествено 
била заприличала на скитска пустиня.“ 19

След християнизацията в родината ни се развива усилена книжовна 
и просветна дейност. Тогава се създават и нови писани закони (първите 
писани закони са крумовите), някои от тях представляват рецепция 
на римското и византийското право в новопокръстената държава. По 
това време е преведена и леко модифицирана византийската Еклога на  
Лъв III от 726 г., с която започва реформирането на дотогава действащото 
римско право. Благодарение на славянската Еклога имаме сведения, че в 
християнска България също има робство. В текста пише, че „говорещите 

19  Виж: Божилов, и., В. Гюзелев. История на България в три тома. Том І.: История на 
Средновековна България VII–XIV век. дял първи: Въведение. Глава втора: нашествия и 
заселване на славяните в балканските провинции на Византийската империя (VI–VII в.). 
София: Анубис, 1999.
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предмети“ имат възможността след пет години чрез труда си да се осво-
бодят и откупят. Византийската Еклога не разрешава такова нещо.

През 1014 г. император Василий II разбива Самуиловите войници 
при битката край село ключ, а четири години по-късно византийският 
владетел подчинява цялото българско царство, с което слага края на 
Първата българска държава. По време на византийското владичество, а 
не „робство“, българите са част от многоетническия състав на източна-
та римска империя. Те не са безправни вещи, а поданици на василевса с 
права. отношенията между българската аристокрация и византийския 
император се определят от принципа на субординация20. През 1185/6 г. 
братята Асен и Петър прекратяват ромейското иго и поставят началото 
на Второто българско царство.  

За периода 1186 г. – 1396 г. има много извори и историците са проу-
чили добре политическата история на възобновената ни държава. освен 
това те продължават да изследват втория етап от развитието на Средно-
вековна България, да обръщат внимание на военните ни успехи и провали 
и на появата и развитието на богомилството. Трудно обаче ще се намерят 
извори относно робството, което продължава своето съществуване след 
успешния край на въстанието на Асеневци. като доказателство на тезата, 
че във Второто българско царство има неправни хора, може да послужи 
част от похвалното слово за цар иван Александър, „включено в „Песнивеца“ 
от 1337 г.“ 21:

„[…] И пристъпете сега, патриарси и светители, монаси и иноци, съдии 
и боляри и целият църковен причт, прости роби и свободни, велможи и цяло 
войнство, и сърадвайте се с непозната радост и въздайте слава на великия 
цар Христа Бога венцедателя и към него възвисете победни песни; […]“ 22

През 1396 г. османците завладяват Видин, с което слагат края на Сред-
новековна България, която по време на своето съществуване преживява и 
„тъмни“, и „светли“ векове. През периода на Първото и Второто българско 
царство наред с останалите аспекти на историята съжителства и робство-
то. Въпреки че за безправните хора в България няма много сведения, те 
са част от средновековното общество.

20  Субординация – система, при която по-низшестоящите се подчиняват на по-висшите.
21  Пак там, дял шести: България от края на XIII до края на XIV век. Глава трета: Полити-
ческо безсилие и културен блясък: иван Александър Асен (1331–1371 г.)
22  Пак там, дял шести: България от края на XIII до края на XIV век. Глава трета: Полити-
ческо безсилие и културен блясък: иван Александър Асен (1331–1371 г.)
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Западна Европа

Робството не е чуждо нито на местните европейски племена, нито на 
варварските, които нахлуват в Европа по време на Великото преселение 
на народите и които водят до краха на Римската империя. от различни 
лангобардски историци, като например Павел дякон, знаем, че този вар-
варски народ има свои безправни хора, които използва във войните. („В 
първото сражение лангобардите отново претърпели поражение, ала в 
следващото, въодушевени от краля си и подпомогнати от своите роби, 
те удържали голяма победа и взели богата плячка от изоставеното на 
полесражението българско военно снаряжение.“23) 

освен лангобардите и другите немски племена, които по-късно съз-
дават свои малки средновековни държави, поробват хора, които продават 
на големите тържища в далмация. Едни от жертвите „на тази робска 
търговия са славянските народи в Европа. Факт е, че по време на Средно-
вековието са продадени толкова много славяни, че „Slav“ се смята за ко-
рена на думата „Slave“ („The victims of this slave trade were the Slavic peoples 
of Europe. In fact, so many Slavs were sold into slavery during the medieval era 
that Slav is regarded as the root of the word slave.“ 24). За тази тяхна практика 
свидетелстват и извори относно съдбата на прогонените кирило-Методи-
еви ученици от Великоморавия. В най-старото наумово житие са описани 
техните перипетии и това, че немците продават на еврейските търговци 
като „говорещи предмети“ славянските презвитери и дякони. 

През VIII век викингите нападат Великобританския остров и започ-
ват да поробват местните англо-саксонски и келтски племена, а след 
това ги отвеждат в Скандинавия като домашни роби и роби работници 
на полето или ги продават на тържищата за „говорещи предмети“. Ви-
кингите наричат робите с думата „thralls“, произлизаща от „enthralled“, 
която в днешно време означава „да бъдеш в страхопочитание“ („to be in 
awe“), а по онова време – „поробен“ („to be enslaved“)25. В търговията на 
безправни хора, практикувана от викингите, се проявява едно интересно 
явление: местните племена също са се поробвали и продавали взаимно 
преди викингското нашествие и затова робството не им е чуждо. След 
като викингите ги нападат и първоначално поробват, в по-късен етап от 
Ранното средновековие част от местните стават търговски партньор на 
робовладелците си. Започват заедно с викингите да заробват събратята 

23  Пак там, дял втори: Езическа България. Глава първа: Произход, прародина, етимология 
на името и най-ранна история на българите до края на VI в.
24  Marcovitz, Hal. The History of Slavery. San Diego: ReferencePoint Press, 2015. p. 27. [pdf]
25  Пак там, p. 27.
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си и да ги продават на робските пазари в Арабия или в Северна Африка. 
При викингите и при някои други народи съществува практиката – поро-
бените, ако са по-богати или имат богати роднини, да могат да се откупят, 
а бедните да нямат тази възможност. 

През Ранното средновековие на Стария континент се разпростира 
условно нареченото „класическо робство“, тоест завладените народи са 
поробвани и използвани в селскостопанската дейност, в домакинската 
работа или в занаятчийските работилници. длъжниците и престъпниците 
също са превръщани в „говорещи предмети“. В Англия и Франкската им-
перия, ако женен мъж стане роб, жена му може да се разведе с него и да се 
ожени повторно. През този период е практикувана и себепродажбата на 
бедни хора като „говорещи предмети“ на по-богати и влиятелни граждани. 
Това доброволно заробване съществува и по време на Римската империя, 
за което свидетелства Юстинияновият кодекс, където е записано, че на 
мъжете над 20 годишна възраст им е позволено, след като доброволно 
вземат решение, да бъдат продавани в робство и да споделят печалбата 
от сделката с търговците на роби. Въпреки това право, през Античността 
хората смятат, че свободният човек е безценен и не бива да му се определя 
цена. Затова на доброволното заробване не се гледа с добро око в римското 
общество, а след това и в източната римска империя, където при управле-
нието на император Лъв VI е забранено себепродаването. Тази практика не 
е осъждана така силно от варварските народи. В Западна Европа по време 
на Ранното Средновековие себепродажбата на бедните хора на робските 
тържища е широко разпространена. освен изпадналите във финансово 
затруднение граждани, които са готови доброволно да станат „говорещи 
предмети“, на различните европейски, арабски и африкански пазари се 
търгуват и поробените военнопленници, длъжници, престъпници, сла-
вяни, гърци, европейци, правоверни и най-различни хора. През Ранното 
средновековие християните често са продавани на неверниците – въпрос, 
който покрай кръстоносните походи започва да интересува духовните 
лица. Те разискват и изискват да се спре продажбата на правоверни на 
друговерци. 

на Стария континент може да бъдат разграничени условно три вида 
търговии на роби – славянска, британска и южна. Първият се отнася до 
източна Европа и за него има откъслечни данни, които показват, че робите 
славяни имат по-висока стойност сред неевропейците и са предпочитани 
от мюсюлманите за евнуси. Вторият вид засяга търговията, осъществя-
вана от викингите, за която има повече сведения. както беше споменато 
по-горе, при тези търговски взаимоотношения е специфично това, че 
поробеният от „говорещ предмет“ може да стане търговски партньор на 
робовладелеца си или чрез богатството си да се откупи и отново да стане 
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свободен човек. Третият вид се отнася до Югозападна Европа (иберийски-
ят и Апенинския полуостров, и Южна Франция). настаняването на арабите 
на територията на Южна испания води до поробването на християните 
на полуострова и непрекъсната заплаха за свободните северни испански 
държави от нападения, грабежи, отвличания и заробвания от страна на 
мюсюлманските им съседи. неверниците си набавят „говорещи предмети“ 
не само чрез нападенията над правоверните в испания, а и чрез пират-
ството в Средиземноморието. През края на IX в. андалуските търговци 
включват в списъка на своите жертви жителите на Апенинския полуостров 
и на Южна Франция. началото на Реконкистата променя търговията на 
роби на територията на испания. Военните успехи на християните срещу 
неверниците увеличава броя на поробените от испанците араби. другата 
последица е, че испанското икономическо състояние се подобрява, което 
води до балансиране на взаимоотношенията на двата района – Северна 
испания и Южна Андалусия. Търговията на роби продължава да се развива 
на иберийския полуостров след началото, по време и след края на Рекон-
кистата. на Апенинския полуостров покупко-продажбата на „говорещи 
предмети“ се различава от тази в испания по това, че никоя част от ита-
лия не е завладяна от арабите. Средновековните италианци се отличават 
с това, че са добри търговци. Те продават не само стоки, а и хора, като по 
този начин задоволяват нуждите на Византия и на арабите от роби.

По време на Античността и след това през Ранното средновековие 
се практикува освобождаването на роби от господарите. както има 
„класическо робство“ през първата половина на „тъмните векове“, така 
има и „класика в освобождаването на безправните хора“ с леки нюанси, 
съобразени с духа на тази епоха, с особеностите на отделните народи и 
с новата обстановка. например между „говорещия предмет“ и господаря 
му в Западна Европа не се изграждат близки взаимоотношения, както 
правят римляните с някои от робите си през II в. сл. Хр. до разпадането на 
империята, когато безправните хора вече не са възприемани като вещ, а 
като човешки същества. Според Едикта на Ротари26 от 643 г. съществуват 
три категории освободени роби: такива, които получават всички права 
и привилегии на родените свободни хора; такива, които са свободни и за 
тях юридическа отговорност носи бившият им господар; такива, които 
правно са свободни, но фактически не са. През Средновековието в Лам-
бордарска италия се практикува и даряването на земя заедно с нейните 
жители на Църквата, с което се дава свободата на „говорещите предмети“ 
и те са длъжни да се подчиняват на новите си господари – духовните лица. 
Този начин на преотстъпване и освобождаване на роби съществува и на 

26  Ротари (606 – 652) – лангобардски крал.
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иберийския полуостров по време на Вестготското кралство. Там закони-
те на страната създават множество ограничения за новоосвободените 
в манастирите. например те не могат да се женят за външни хора и са 
задължени вечно да изразяват благодарността си или чрез труда си, или 
по друг начин. Меровингите даряват свободата на своите „говорещи пред-
мети“ чрез завещанието си, тоест безправните хора стават свободни, след 
като господарят им умре, или чрез даряването им на някоя религиозна 
обител. каролингите също даряват робите си на Църквата заедно с парче 
земя. някои каролингски господари, след като умрат, даряват свободата 
на подчинените си, като им предоставят възможността да наемат земята 
и ги обвързват със задължението да „служат“ на енорията. даряването на 
свобода на „говорещите предмети“ е практикувано и на Великобритан-
ския остров. най-разпространената причина за освобождаването на роби 
в Западна Европа е желанието на господарите да получат опрощение на 
греховете си и затова предават подчинените си на Църквата, която става 
техен покровител и попечител. 

някои роби стават свободни, но не заради успех на робски бунтове или 
заради благоволението на господаря си, а защото сполучват в бягството 
от робовладелците си. Ако бъдат хванати, са убивани най-често с камъни. 
Част от английските длъжници при успешно отскубване от господарите 
си, се прехвърлят в чуждестранна държава, където се надяват чрез нова 
работа да изплатят задълженията си и един ден да се завърнат по родните 
си места.

Убиването с камъни на избягалите роби не е единствената жестокост, 
проявявана от господарите към техните „говорещи предмети“. Биенето, 
осакатяването, малтретирането и сексуално насилие на безправните са 
често срещани явления в техния живот. Също така през Средновековието 
е разпространено дамгосването на робите като своеобразен „етикет“. За 
викингските владетели има сведения, че поддържат харем с робини и при 
смъртта на управляващия една от тях е убивана. 

Жестокостите от страна на робовладелците към подчинените им 
е подпомогнато от това, че взаимоотношенията между „говорещия 
предмет“ и господаря му в едно домакинство не са ограничавани чрез 
законови разпоредби. Въпреки това, съществуват редица нормативни 
правила, освен останалите от римското право, които регулират връзка-
та робовладелци – роби. Според Салическия закон, ако робиня на един 
господар има интимни взаимоотношения с роб на друг лорд, то тя може 
да бъде убита. Законът разглежда и темата за брака между „говорещите 
предмети“ на различни господари. Според закона на ломбардския крал 
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Лютпранд27, ако лорд притежава женена двойка и има сексуален контакт 
с жената, трябва да освободи и двамата. В Закона на кнут28 е записано, че 
женен робовладелец, който прелюбодейства с робинята си, трябва да я 
освободи. Тук се акцентира на семейното положение на господаря, а не 
върху накърняването на правата на робския брак.

През късното средновековие Европа претърпява ново деление, този 
път на основа на робството. на юг и на изток то продължава да бъде 
нормална част от живота на средновековното общество както е по време 
на Античността и Римската империя, а на север и на запад европейците 
сключват негласна спогодба да не се поробват взаимно. на мястото на роба 
и освободения роб от европейски произход се появява крепостният селя-
нин, който е свободен, но и крайно беден, и принуден да работи земята на 
своя сеньор – бившия му робовладелец. Феодалите изискват подчинените 
му селяни непрекъснато да изплащат дълга си, затова че господарят им 
е дал свободата. детето на крепостния човек също е крепостен селянин 
на сеньора. Закрепостеният човек трябва да обработва дадената му под 
аренда земя, да плаща наем и да дава част от спечеленото на господаря си. 
Той трябва да участва в различни строежи, а по време на война да се бие 
под знамената на своя феодал. Също така непрекъснато трябва да дава 
пари на сеньора си под формата на данъци или такси за всевъзможни неща 
като сватба, смърт и така нататък. от своя страна бароните се задължават 
да пазят крепостните си селяни от нашественици, мародери, вражески 
армии и крадци. от една страна, по този начин те дават сигурност на 
свободните „роби“ и ги обвързват към тях, а от друга, така ги мотивират 
да работят по-ефективно и да носят по-голяма икономическа изгода на 
господарите си. 

В Русия феодализмът съществува още от времето на киевска Рус, а 
крепостничеството, което е една от най-тежките форми, възниква едно-
временно с централизацията на държавата, а през 1649 г. с приемането на 
Уложението („Соборным уложением“29) окончателно се установява в мос-
ковското княжество. Законът в тази северна страна не защитава селяните, 
а ги оставя на благоволението на господарите им, които „упражняват 
съдебна и полицейска власт във владенията си“30 и сами определят нака-
занията на провинилите се, като боят с камшик и заточението в Сибир са 
едни от най-разпространените. За разлика от Франция, където сеньорът 

27  Лютпранд (VIII век) – ломбардски крал
28  кнут (XI век) – английски, норвежки и датски крал
29  Понятия и категории. Вспомогательный проект портала ХРОНОС. [28.06.2018]
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/2357. 
30  Рязяновски, н. История на Русия. София: кама, 2008. с. 167.
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има правото да продава своите васали, в Русия помешчиците могат не само 
да изтъргуват своите подчинени, но и да ги завещават, и да ги „печелят 
и губят на карти“ („won and lost at cards“31). крепостните селяни в тази 
северна страна на теория не са, но „фактически са възприемани като роби“ 
(„considered them in fact to be slaves“32). Въпреки че са свободни личности, 
те нямат право да напускат земята на помешчика си и да мигрират в 
други части на държавата – възможност, предоставяна им около Яриев 
ден (26.11.) по време на феодализма. „В наказателния кодекс от 1754 г. 
крепостните селяни фигурират само като дворянска собственост“33. 

През 1861 г. цар Александър II освободител отменя крепостниче-
ството. За разлика от тази северна държава, феодалната система в Европа 
започва своето разпадане много по-рано. През 1381 г. селяните в Англия 
вдигат бунт, който е потушен и чието последствие е препотвърждаването 
на крепостничеството от краля и английския парламент. освен това въс-
танието ясно показва на лордовете, че крепостните селяни не са доволни 
с високите данъци и феодални правила, които ги държат в „робство“. 
Премахването на крепостничеството в Англия става постепенно и не е 
постигнато вследствие на бунт, а заради промяна в икономическите усло-
вия. Последният селянин е освободен през 1574 г. от кралица Елизабет I. 
Френската революция от 1789 г. дава на французите и на света деклара-
цията за правата на човека, а също така и отмяната на крепостничеството 
в страната. В останалите западноевропейски държави феодализмът също 
се разпада постепенно. В края на XIX век крепостничеството в Европа е 
премахнато напълно. По този начин се слага краят на една по-различна 
форма на робството. 

Азия, арабският свят и Африка

Робството по време на Средновековието не е чуждо нито на азиатците, 
нито на арабите, нито на африканците. 

Във феодална Япония, китай и останалите азиатски средновековни 
държави се практикува заробването на победения народ. 

когато арабите установяват контрол над Северна Африка през VII век, 
те превръщат пленниците си в „говорещи предмети“. През следващите 
хилядолетия се развива арабската търговия на роби в района на източна 
Африка, Арабския полуостров и индия. При мюсюлманите се практику-
ва поддържането на харем от владетеля, ръководен от евнух, който не 

31  Kolchin, P. Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge: Harvard University 
Press, 1990. p. 42.
32  Пак там, p. 42.
33  Рязяновски, николай. История на Русия. 223–224.
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трябва да е в лоното на ислямската вяра и затова е поробен християнин, 
африканец или индиец.

Африканците също имат роби. някои от „говорещите предмети“ 
са чужденци, а други – местни. „Африканци – пленени в битка, наказани 
заради престъпление или безвъзвратно задлъжнели – ставали роби на 
други африканци.“ 34

Заради неписаното правило да не се поробват европейци, още пре-
ди развитието на Трансатлантическата търговия на роби вследствие 
на Великите географски открития в италия, Франция, испания, Англия 
и на много други места на Стария континент, се появяват африканци и 
мюсюлмани като „говорещи предмети“. Една част от тях са закупени от 
робските тържища, а друга са заробените победени араби по време на 
Реконкистата или на кръстоносните походи. кръстоносците освен като 
победители и поробващи в някои битки са губещите, и от своя страна, се 
превръщат в безправни хора. Такъв е случаят с войниците на французина 
Гай от Люсинян, които търпят поражение от султан Саладин през 1187 г. 
по време на битката при Хатин (днешен израел).

*    *    *

Според историка Руд джонстън „по време на Ранното Средновековие, 
робството е част от живота“ на тогавашните хора („During the early 
Middle Ages, slavery was acommon state of life.“35). Той пише в книгата си 
„Всички неща за Средновековието: Енциклопедия на средновековния свят“, 
че робството не е на расова основа, а резултат от успешно завоевание. 
джонстън казва, че жените и децата са продавани на робските тържища, 
а мъжете са убивани или принуждавани да работят в мините или на ко-
рабите. Въпреки че първият цитат се отнася за Ранното Средновековие, 
през късния период на „тъмните векове“ притежаването на „говорещи 
предмети“ остава валидно с пълна сила, нищо че в Западна Европа и Русия 
се нарича „крепостничество“.

34   даниълс, П, Ст. Хислъп. Световна история. Том I: Праистория и класически цивилизации. 
София: Синома Блясък България Ад, 2006, с. 28. 
35  Marcovitz, Hal. The History of Slavery., p. 27.
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ІІ. Новото време: XV–XVIII век

новото време е периодът, който настъпва след края на „тъмните 
векове“. но кога свършва Средновековието и кога започва новото време? 
както Средновековието не е нито „тъмните“, нито „светлите“ векове, а е 
съчетание от двете, така и новото време се дели на две части – една за 
Западна Европа и една за източна Европа. на изток новото време започва 
с голямата промяна в политическата карта, а именно с наместването на 
османската империя на територията на източната римска империя и на 
съседните ѝ балкански държави – България, Сърбия, Черна гора, Влашко, 
Молдова, Албания, Босна, Херцеговина, Хърватия. на Запад новото време 
също е свързано с голяма промяна, но не на политическата карта на Ев-
ропа, а на целия свят – колонизирането на останалите шест континента. 
османското нашествие и Великите географски открития преобръщат 
тогавашния свят и прераждат робството в нова форма, която изниква в 
съзнанието на хората от XXI в., когато им бъде зададен въпросът: „какво 
е робството?“. По-голямата част от съвременните хора асоциират роба 
с афроамериканците в захарните плантации, а мнозина от днешните 
българи – с българина от времето на петвековното османско робство. В 
тази глава ще бъде разгледано робството в неговия многолик вид и ще 
се разбие представата за „роба българин“. Също така ще бъде отговорено 
на въпроса: „Ако българите, сърбите, гърците и останалите балкански 
народи, завладени от османците, не са роби, то тогава кой в ислямската 
империя е?“.

Османската империя – кои са робите?

до ден днешен се води спор относно това дали трябва да се казва 
„турско робство“, или „османско владичество“. Този дебат е неоснователен 
поради две причини. Първата е, че при справка в синонимен речник се 
вижда следното: робство = робия = подтисничество = иго = владичество. 
Втората е, че в своите научни изследвания Валери колев и олга Тодорова 
подробно разглеждат въпроса за робската институция в пределите на 
османската империя и мястото на българите в тази система. освен тези 
двама български историци, Пламен Цветков също развенчава мита за 
„турското робство“ в своята монография „Светът на мегамитовете“ от 
2008 г. В следващите параграфи ще бъде направен малък разбор по темата, 
за да се изясни кой и кога е роб в пределите на Високата порта. данните 
са взети от статията на Тодорова „Робската институция в България в пе-
риода на нейния залез“ от 2008 г. и на Joseph Wilson „Slavery in the Ottoman 
Empire c. 1500 – c. 1900“ от 2014 г., който е един от многото чуждестранни 
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учени, изучаващи практиката да се притежават „говорещи предмети“ в 
държавата на турския султан. 

В периода на османското нашествие са извършвани масови заробва-
ния, съгласно ислямския религиозен закон (шариат), „който безпрекос-
ловно забранявал поробването на мюсюлмани, но в същото време не само 
че позволявал, но дори и насърчавал обръщането в робство на иноверното 
население, обитаващо т. нар. свят на войната (дар-юл харб) – т. е. тери-
ториите, които все още не били капитулирали пред силата на мюсюл-
манското оръжие“ 36. Според свещеното право, когато тези земи бъдат 
покорени, те попадат в категорията дар-юл ислям. В света на исляма е 
забранено заробването на заварените друговерци, изповядващи монотеис-
тична различна от исляма религия. Местните немюсюлмани автоматично 
влизат в групата на протежираните свободни поданици на османската 
империя (зимми), на които държавата им гарантира определени права, 
като например да не бъдат заробвани. С окончателното завладяване на 
Балканите през втората половина на XV век християните на полуострова 
престават да бъдат превръщани в „говорещи предмети“. Тяхното място 
е заето от „чуждоземните неверници“ – военнопленници или внесените 
от близки и далечни страни безправни човешки същества, без оглед на 
цвета на кожата им, както пише Joseph Wilson в своята статия „расата 
не е играела роля при определянето на това кой в Османската империя е 
подходящ или не е за роб“ ( „race did not play a role in deciding who was or was 
not eligible for slavery in the Ottoman Empire“ 37).

Въпреки че е забранено немюсюлманите от ислямския свят да бъдат 
заробвани, има сведения, че християнски и юдейски зимми са отвличани и 
поробвани от бандити и пирати. Това нарушаване на шариата през мирно 
време е смятано за незаконно и е преследвано от властите. В случаите, 
когато е породено от бунт, религиозната забрана се отменя. Логиката 
тук е, че немюсюлманите чрез въстаническите си действия едностранно 
нарушават „пакта за лоялност“ между себе си и Високата порта и се пре-
връщат от защитавани зимми във врагове на държавата. Това поробване 
е разглеждано като „наказателно“. 

шариатът забранява превръщането на изповядващите исляма хора 
в безправни вещи, но това не пречи правоверното „свободно данъчно-за-

36  Тодорова, о. Робската институция в България в периода на нейния залез. – Историческо 
бъдеще, бр. 1–2, 2008, 85–141. 
37  Wilson, J. Slavery in Ottoman Empire c. 1500 – c. 1900. Harrisonburg: James Madison University, 
2014, 23 p.. p. 10. [docx] [25.11.2017] http://www.academia.edu/23497500/Slavery_in_the_Ot-
toman_Empire_c._1500_-_c._1900.
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дължено население“ 38 също да става жертва на отвличания и заробвания. 
През кърджалийския период „мюсюлманската рая страдала кажи-речи 
наравно с християнската“ 39.

ислямската религия не забранява на неверниците да бъдат робовла-
делци. Единственото условие е „говорещите вещи“ да не са мохамедани. 
Защото шариатът не спира немюсюлманите да притежават роби, същест-
вуват сведения за иноверци-робовладелци. За евреите притежаването на 
човешки същества е нещо напълно законно и легитимно от религиозна 
гледна точка. Затова в тяхното общество до края на XVIII век робовладе-
енето е широко разпространено. олга Тодорова пише, че за балканските 
християни традицията да се притежават „говорещи вещи“ не е толкова 
силна, колкото при евреите. Въпреки че Църквата нито забранява, нито 
поощрява робовладеенето, робството през Средновековието на полуос-
трова поради морални подбуди „драматично стеснило своя обхват“ 40. Във 
Византия от XI век започва постепенното отмиране на тази институция, 
която така и не изчезва напълно. Във Второто българско царство робите 
почти отпадат като обществена категория. Заради това, че притежаването 
на човешки същества от средновековните балканци не изчезва напълно 
преди нахлуването на османците, след завладяването на полуострова 
някои от християните практикуват робовладеенето.

от XVIII век робската институция в османската империя започва да 
претърпява много промени, но така и не е премахната. Различни султански 
актове се опитват да ограничат обхвата на търговията с хора. Тези закони 
невинаги са породени от желанието на османската власт да се прекрати 
практиката да се притежават „говорещи вещи“, а по-често те са вследствие 
на натиск оказан от Велика сила, като например Англия. Също така голяма 
част от тези промени остават, както повечето реформи в държавата, само 
на хартия. По време на кримската война са издадени два фермана. Първият 
забранява поробването на грузинци и извършването на търговия с тях, 
а вторият се отнася до черкезите. През 1857 г. с друг ферман е наложена 
„възбрана върху търговията с черни роби“ 41.

Въпреки тези опити за ограничаване на покупко-продажбата на чо-
вешки същества, робската институция в пределите на османската империя 
се запазва до нейното трансформиране в република на 29.10.1923 г.

38  Тодорова, о. Робската институция в България в периода на нейния залез…, с. 90.
39  Пак там, стр. 90.
40  Пак там, стр. 96. 
41  Пак там, с. 107.
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След като бе изяснен въпросът: „кой е поробван, защо и кога?“, ще 
бъде направена  кратка дефиниция на това какво представлява „мюсюл-
манското робство“. То включва османското и черкезкото. олга Тодорова 
пише в статията си, че изследователите изтъкват на преден план чертите 
на „мюсюлманското робство“, които го противопоставят на Античното, на 
Средновековното или на практикуваното в новия свят. на първо място 
наблягат на това, че робският труд в ориента не става основна произ-
водствена единица, тоест икономиката на Високата порта не разчита на 
„говорещите предмети“ („the economy did not rely on slaves“ 42). освен това 
безправните човешки същества не извършват тежък и непосилен труд и 
рядко са експлоатирани в селскостопанския или индустриалния сектор. 
Робите най-често са използвани в домакинствата като конкубини, евнуси, 
прислужници и други. Учените изтъкват, че „говорещите вещи“ живеят 
заедно с господаря си и споделят неговия стандарт на живот. ислямското 
право третира робите не само като стоки, а и като личности с определени 
и лимитирани права, като например да стъпват в законен брак, да се раз-
веждат, да припечелват и да получават финансово обезщетение, присъде-
но от съда, при насилие от страна на господарите им („slaves had access to 
law courts to seek redress from abuses from their masters“ 43). Мюсюлманската 
религия вменява в морален дълг на господарите да се отнасят хуманно 
към своите „говорещи вещи“ и да ги освобождават, когато прослужат 
определен брой години.

до периода на Танзимата в османската империя е разпространена 
„квазиробската система, зародила се още през епохата на Арабския хали-
фат и практикувана по-сетне в различни варианти от много други сред-
новековни ислямски държави“44. Във Високата Порта военно-държавното 
робство се изразява в това, че най-близката до султана част от армията 
и столичните и провинциалните му главни служители, са съставени от 
неговите лични „говорещи вещи“, наричани кул („означава робско момче 
или мъжки роб“ / „meaning slave boy, or male slave“45). Падишахът си набавя 
роби сред военнопленниците или чрез събирания принудително данък 
„девширме“ („кръвен“). „Говорещите вещи“ на Портата имат много повече 
права от домашните роби и възможност да се издигнат в кариерата до по-
зициите на Велик везир или бейлербей. Въпреки това, те си остават роби 
и собственост на султана, който може да отнеме имуществото или живота 

42  Wilson, J. Slavery in Ottoman Empire c. 1500 – c. 1900…, p. 6.
43  Пак там, p. 3.
44  Тодорова, о. Робската институция в България в периода на нейния залез…, стр. 93. 
45  Wilson, J. Slavery in Ottoman Empire c. 1500 – c. 1900…, p. 15.
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им без съд и присъда. Падишахът има женски еквивалент на системата 
„кул“ в харема си, съставен предимно, а от XV век насам само от робини.

друг вид мюсюлманско робство е черкезкото (кавказ), което се разли-
чава съществено от османското, нищо че и двата народа изповядват исля-
ма. домашните „говорещи предмети“ са използвани предимно в аграрното 
стопанство. В мирно време робите обработват земята на господарите си, 
а във военно се бият на страната на собствениците си. При черкезите не 
съществува вариант за освобождаване на „говорещите вещи“ след опре-
делен брой прослужени години. Робството е пожизнено и наследствено. 
Черкезите „продават в робство членовете на собствените си домочадия“ 
46. Също така те практикуват и „себепоробването“. Продажбата на свобод-
но родените мюсюлмани в робство противоречи на шариата, затова не е 
разпространено сред османците.

След като беше осветен въпросът за робската институция в османска-
та империя, отново ще бъде обърнато внимание на проблема за „българите 
роби“. В предните параграфи накратко бе предадена информацията от 
статията на олга Тодорова, с което бе изяснено, че християните на Бал-
каните не са били част от общността на „говорещите вещи“, а на зимми. 
от правна гледна точка нито българите, нито сърбите, нито който и да е 
немюсюлмански народ, изповядващ монотеистична религия, в пределите 
на ислямския свят не е бил роб.

друг е въпросът как са се чувствали и самоопределяли тогавашните 
хора. Този проблем не е обект на изследване в това проучване, затова 
няма да бъде подробно разглеждан. олга Тодорова засяга в своята статия 
въпроса как е представяна темата за робството в българския легитимен и 
незаконен (емигрантски) периодичен печат. от написаното от авторката 
се вижда, че българите не се занимават задълбочено с проблемите около 
„говорещите вещи“, защото тогавашните ни интелектуалци отделят вни-
мание на правата на народа, а не на индивида, както правят западноевро-
пейските просветители. Според олга Тодорова „на робството се гледало 
като на един наистина тъжен жребий, но жребий, отреден за „други“ – 
жребий, който почти никак не засягал „правата на народа“ (става дума 
естествено за българския народ)“ 47.

Щом българинът е знаел, че не е роб, защо тогава възрожденската ни 
литература е пълна с думата „роб“; „робство“; „хомот“ и т.н.? Защо Ботев 
пише в стихотворението си „Елегия“: „А бедният роб търпи и ние / без 
срам, без укор, броиме време, / откак е в хомот нашата шия, / откак окови 

46  Тодорова, о. Робската институция в България в периода на нейния залез... с. 109.
47  Пак там, с. 128. 
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влачи народа, / броим и с вяра в туй скотско племе / чакаме и ний ред за 
свобода!“?

олга Тодорова дава отговор и на този проблем. Тя показва в статията 
си, че от средата на XVIII век заедно със зараждането на българското на-
ционално самосъзнание се появява и метафоричният термин „робство“. 
Авторката проследява как различни писатели от Паисий Хилендарски 
(1762 г.), който за първи път използва думата в преносния ѝ смисъл, до 
Захари Стоянов (1885 г.) употребяват „робството“, за да обозначат различ-
ни неща, но не и буквалния смисъл на термина. от началото на XIX век 
„робството“ в българския обществено-политически речник трайно започва 
да изразява „зависимостта на формиращата се нация от чуждите ней в 
етническо или / и верско отношение власти“ 48. По време на Църковните 
борби терминът се използва във връзка с наложения от Цариградската 
Патриаршия духовно-религиозен ярем. Раковски говори за „двойното 
робство“ в смисъл на „вероизповедно“, наложено от гръцкото духовен-
ство, и на „светско“ – от османската власт. Ботев влага в думата „робство“ 
както политическо значение, така и социално-икономическо. Славейков 
говори за „духовно“ робство в смисъл на идеите на Просвещението, че 
невежеството поставя вериги на хората, а образованието ги освобождава. 
След освобождението Захари Стоянов споменава опасността от „руско 
робство“ заради русофилската политика, провеждана от Петко каравелов. 
Той, както и възрожденските писатели, използва термина в преносен, а 
не в буквален смисъл.

*    *    *

Робството съществува в османската империя от нейното създаване до 
нейното разпадане. През различните етапи от развитието на мюсюлман-
ската държава отделни групи хора или конкретни личности са поробвани, 
в това число и някои българи. Българите, като общ колектив (общност) не 
спадат към категорията на „говорещите предмети“, а към тази на зимми 
(протежирано от империята свободно население).

думата „робство“ във възрожденската ни литература е употребявана 
в нейния метафоричен смисъл, а не в правния ѝ. За съжаление или не, този 
термин е обременен още от потушаването на Априлското въстание, когато 
се връща отдавна премахнатата в нашите земи практика на „наказателно 
масово поробване на немюсюлмани“, с прекалено силен емоционален 
заряд. Заради това дебатът дали да се казва „турско иго / робство“, или 
„османско владичество / присъствие“ ще бъде вечно актуален.

48  Пак там, с. 131.
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Великите географски открития и превръщането  
на робството в масово световно явление

историята е пълна с важни дати и години. някои от тях са „съществе-
ни“, а други са „значими“. от втората категория е 1492 г., не защото тогава 
Христофор колумб достига до Америка (викингите са правили плавания до 
този континент още през Ранното Средновековие), а защото тя отбелязва 
началото на една нова епоха в западноевропейската история – времето 
на Великите географски открития. През периода на колонизирането на 
света настъпват редица изменения в различните аспекти от живота на 
тогавашните хора. За целите на изложението няма да бъде обръщано 
специално внимание на тези промени. Това, което интересува настоящо-
то изследване, е развитието на световната търговия, защото като неин 
подвид се явява покупко-продажбата на хора. 

По време на европейската колониална експанзия се обособява, разви-
ва, изживява своя апогей и замира Трансатлантическият обмен на роби. 
През тази епоха се засилват търговските връзки между Европа, Америка и 
Африка, които образуват така наречения „Златен триъгълник“. С капитали 
от Стария континент са закупувани роби от Сухата земя, които са експло-
атирани в новите територии за производството на стоки, изпращани на 
източника на финансови средства. В Западна Африка се обособява Златен 
бряг от робски тържища. освен на Сухия континент, и в Европа има големи 
пазари, на които са обменяни човешки същества. Такива тържища има в 
Ливърпул, Бристол, Лондон (Великобритания); Ротердам и Амстердам 
(нидерландия); копенхаген (дания); нант и Бордо (Франция); и Лисабон 
(Португалия) 49. Америка понякога нарушава тази порочна верига и тър-
гува директно и само с Африка. Затова на континента на неограничените 
възможности също има пазари, на които се продават роби, докарвани от 
Сухата земя. 

Въпреки че по-горе не са споменати всички европейски държави, 
колонизатори от целия Стар континент, освен с цивилизоването и христи-
янизирането на новооткритите земи, се занимават и с покупко-продажбата 
на „говорещи предмети“. досега бе разглеждан въпросът за поробването на 
африканците и тяхното експлоатиране в Америка с цел задоволяване на 
потребностите на европейците от екзотични стоки, като например кафе, 
захар, тютюн и т.н. но не беше споменато защо е отнемана свободата на 
жителите на Сухия континент, а не са използвани заварените индианци 
в новия свят, които са покорявани от завоевателите колонизатори. Това 

49  информацията е взета от сайта на UNESCO. [11.11.2017] http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/MapSlaveRoute.pdf.
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е така, защото голяма част от местните са избити по време на схватките 
им с нашествениците или умират от болести, донесени от европейците. 
останалата част, която успява да оцелее, въпреки насилственото поко-
ряване на индианците и микробния шок, не е поробвана в чисто правен 
аспект, а в икономически. Европейците принуждават местните да работят 
безплатно в плантациите и мините в повечето случаи до пълно изтощение. 
Главната причина заради, която на индианците не е отнемана свободата и 
те не стават в буквалния смисъл „говорещи предмети“, е, че заедно с коло-
низаторите в новите земи идват и духовници с мисионерската мисия да 
разпространят Божието слово. Част от тези свещенослужители са хуманно 
настроени спрямо местните и се опитват да ги защитят и запазят. Такъв е 
и испанският духовник Бартоломе де Лас касас50, който покровителства 
индианците и настоява те да бъдат третирани като човешки същества. 
За да бъде облекчено положението на местните и да не бъдат накърнени 
интересите на европейските колонизатори, той предлага в плантаци-
ите да бъдат използвани черни роби. Уж „хуманните“ идеи на подобни 
свещенослужители дават тласъка на развитието на вноса на поробени 
африканци, които явно за тогавашните хора не са представлявали част 
от човечеството. 

освен търговията на роби самата робска институция изживява от-
ново разцвет по време на Великите географски открития. През епохата 
на европейската колониална експанзия се развива нова разновидност на 
доброволното себепоробване. „Бялото робство“ е вид условно (договорно) 
робство, на което се подлагат бедняци, желаещи да заминат за новите 
земи. Те нямат финансовата възможност да си позволят пътуването до 
Америка и затова сключват договор с корабните капитани да работят 
безплатно в рамките на няколко години (обикновено за 7), а в замяна да 
бъдат превозени до континента на неограничените възможности. При 
пристигането в Америка „работодателите“ продават в робство „договор-
ните си слуги“ на местните колонизатори. не „бялото“, а „черното“ робство 
характеризира тази страница от човешката история. В следващия пара-
граф ще бъде показано защо периодът на Великите географски открития 
е „помрачен“ от една практика, която съществува откакто свят светува.

Третирането на африканците като „говорещи предмети“ и тяхното 
експлоатиране от европейци не се появява за първи път през епохата на 
световната колониална експанзия (в предната глава бе показано, че пороб-
ването на хора се упражнява още от Античността). Специфичното тук е, че 
в Трансатлантическата търговия с роби и в американското робовладеене 
се обръща вниманието на расата. В частта от изложения текст за Средно-

50  Бартоломе де Лас касас (1484–1566) – испански духовник и мисионер.
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вековието бе разгледано, че в началото са поробвани както бели, така и 
черни хора, а по-късно европейците отпадат от списъка на „говорещите 
предмети“, защото изповядват Християнството. Това, което е необичайно 
в робската институция през новото време в Западното полукълбо, е, че 
индианците не са от европеидната раса и не са християни, но не им е от-
немана свободата в чисто правен смисъл. За разлика от тях африканците 
са третирани като нечовещки същества. Това отношение поражда друг 
социален проблем – расизма, който няма да бъде по-подробно разглеждан 
в това изследване. Само ще бъде споменато, че дори и след отмяната на 
робството в Америка през 1865 г. негативното и презрително отношение 
спрямо чернокожите се запазва за много дълъг период от време.

След като най-общо бе представена робската институция в епохата 
на европейската колониална експанзия, ще бъде показан пътят до окон-
чателното премахване на правото едно човешко същество да притежава 
друго през средата на 60-те години на XIX век. С това темата ще бъде 
изчерпана в настоящото проучване, защото за нея има много изписана 
литература и до ден днешен учените продължават да изследват проблема 
с Трансатлантическата търговия с роби (виж: Глава 3.).

За да бъде разбрано как се заражда идеята за премахването на пороч-
ната практика един човек да притежава друг, трябва да бъде обърнато 
внимание на развитието на културно-философско-политическия миро-
глед на хората през епохата на Ренесанса (XIV в.), Реформацията (XVI в.) 
и Просвещението (XVIII в.), когато европейците започват все повече да 
обръщат внимание на своите права и свободи. Това трансформиране на 
обществените нагласи засяга и робската институция, вървяща към своя 
залез, и понятието „робство“, което спира да изразява само чисто правен 
термин, а възприема едно преносно значение, чрез което се преражда и 
продължава да съществува в речника на съвременния човек.

на 31.10.1517 г. Мартин Лутер забива 95 тезиса на вратата на църк-
вата „Вси светии“ във Витенберг, с което поставя официалното начало на 
Реформацията. Това обществено-религиозно течение се заражда преди 
акта на немския духовник, но от неговото действие до подписването на 
Вестфалския мирен договор през 1648 г. Западна Европа е разкъсвана от 
множество религиозни конфликти между консервативните католиче-
ски привърженици и протестантите, които желаят промяна и най-вече 
прочистване на Християнството от порочните практики. Реформаторите 
искат да освободят вярващите от „робството“, в което ги държи Папата; 
литургията на латински език и множеството трудно разбираеми за обик-
новения човек католически ритуали. Протестантите са привърженици на 
идеята, че Божието слово трябва да е достъпно до всекиго, а не да бъде 
предавано на вярващите чрез Божи посредник в лицето на някой свеще-
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ник. Те разглеждат „робството“ и „свободата“ не като правни категории, 
а като метафора на „невежеството“ и „знанието“. 

„Знаех, винаги съм знаела със сигурност, че хората на Англия, бидейки 
свободни да четат, свободни да мислят и свободни да се молят пряко 
на своя Спасител, никога не биха се върнали към робството за ума и 
душата, което предлага папистката Църква.“ 51

Реформацията поставя началото на един процес на преосмисляне 
на възгледите на европейците относно устройството на света и неговия 
духовен, политически, чисто личностен и т.н. аспект. През средата на XVII 
век протестантите успяват след дълги, продължителни и много кървави 
сблъсъци с католиците да извоюват религиозни права и свободи. След 
като борбата срещу „духовното робство“ замира, на нейно място се появява 
нов вид стремеж за личностна независимост. Реформацията е заменена 
от епохата на Просвещението, просъществувало до края на XVIII век, но и 
останало да тлее в идейните възгледи и на бъдещите поколения. основен 
елемент, който присъства във убежденията на просветителите и който 
движи борбата на „потиснатите“ срещу абсолютизма и привилегированите 
две съсловия (аристокрацията и духовенството), е теорията за естестве-
ните неотменими човешки права. Схващането, че човек има права като 
индивид, се заражда още през периода на Ренесанса, когато Европа излиза 
от тъмнината, а хората започват да проявяват все по-голям интерес към 
Античността.

Един от най-важните мислители от Епохата на разума е английският 
философ джон Лок. В своя втори трактат за управлението във втора глава 
„За естественото състояние“ той разглежда, че всеки отделен човек се със-
тои от две неотменими състояния: на пълна свобода и на равенство. Под 
свобода той разбира – човек да може сам да определя действията си, да се 
разпорежда със своята личност и имущество така, както намери за добре, 
без да прекрачва границите на природния закон, да иска разрешение и да 
зависи от волята на другиго. Лок развива тезата, че всички сме създадени 
от един безкрайно мъдър и всемогъщ Творец, който единствен може да 
разполага с нас, затова сме равни и „никой не трябва да накърнява живота, 
здравето, свободата или имуществото на друг човек“ 52. 

Английският философ като един от видните просвещенски мислители 
се бори срещу абсолютизма и господството на двете привилегировани 
прослойки, които потискат третата най-многобройна част от обществото 

51  Грегъри, Ф. Последните Тюдори. София: 2017. с. 116.
52  Виж: Лок, дж. Два трактата за управлението. София: Гал-ико, 1996.
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и ограничават свободата на личността. Той желае „освобождаването“ на 
индивида от принудителната зависимост от суверена и аристокрацията. В 
своя трактат в глава осма „За възникването на политическите общества“ 
пише, че:

„Понеже всички хора, както вече бе казано, са по природа свободни, 
равни и независими, то никой не може да бъде изведен от това със-
тояние и подчинен на политическата власт на друг човек, без да е 
дал съгласието си за това. Единственият начин, по който някакъв 
човек може сам да се лиши от естествената си свобода и да приеме 
ограниченията на гражданското общество, е постигането на спора-
зумение с други хора да се съберат и обединят в общност, за да могат 
съвместно да живеят удобно, сигурно и мирно, спокойно да ползват 
собствеността си и за да бъдат по-добре защитени от онези, които 
не са членове на тази общност.“ 53 

Философите от Епохата на разума се занимават с правата на свобод-
ните европейски представители на третото съсловие, които са угнетени 
и „под ярема“ на привилегированите, а не с превръщането на „говорещите 
предмети“ в човешки същества с неотменими естествени права. 

По отношение на робството джон Лок смята, че то се разделя на ле-
гитимно и незаконно. Първото е свързано със заробването на победените 
в даден военен конфликт, а второто с отнемането на неотменимите ес-
тествени права на конкретния човек. други негови колеги, като например 
Бенджамин Франклин и Александър николаевич Радишчев54, се обявяват 
против робството в неговия правен аспект и крепостничеството, което 
също е вид потисничество. като цяло по-голямата част от европейските 
просветители се занимават със запазването и подобряването на лично-
стните права и свободи на правните субекти, а не с премахването на ка-
тегорията „говорещи предмети“. 

В края на Епохата на разума Френската революция дава нов тласък 
на идеите за свободата на индивидите чрез въвеждането на лозунга: 
„Свобода, равенство и братство!“, който така и не е приложен на практика. 
„декларация за правата на човека и гражданина“ от 1789 г. пропагандира 
следните права на хартия:

I. Хората се раждат и остават свободни и равни по правата си. 

53  Пак там
54  Александър николаевич Радишчев (1749 – 1802) – руски философ, юрист, писател.
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II. Целта на всяка политическа свобода (съюз) е да запазят естест-
вените и неотменимите права на човека. Тези права са: свобода, 
собственост, сигурност и противодействието на потисниците. 

Въпреки този акт и последвалите опити за премахването на роб-
ството, притежаването на „говорещи предмети“ и търговията с тях не са 
отменени нито в континенталната част на Френската република, нито в 
нейните колонии. (В периода август – октомври 1793 г. робовладеенето е 
забранено в колониите, а през 1794 г. и в цялата държава, но през 1796 г. 
наполеон го възстановява.)

краят на XVIII век не успява да наложи пропагандирания лозунг за 
свобода, но поставя началото на прочовешките и антиробските течения 
сред европейците. В англо-саксонския свят се заражда аболициониз-
мът – обществено-политическо движение, което има за цел да доведе до 
освобождаването на „говорещите предмети“ и премахването на практи-
ката да бъдат поробвани и продавани хора. Във Великобритания с това 
течение се свързват имената на двама филантропи и деятели – Томас 
кларксън55 и Уилям Уилбърфорс56. Първият основава през 1787 г. заедно 
с още няколко аболиционисти „обществото за премахване на търговията 
с роби“ („The Society for the Abolition of the Slave Trade“), а вторият лобира 
в камарата на общините в полза на отмяната на покупко-продажбата 
на човешки същества. Благодарение не само на тяхната дейност, а и на 
тази на още много други английски филантропи, през 1807 г. е приет 
Акт, забраняващ търговията с роби в рамките на британските колонии 
и „внасянето“ на „говорещи предмети“ на континенталните територии 
на държавата. За съжаление, този закон не довежда до премахването на 
робството. Затова през 1823 г. е създадена нова обществено-политическа 
организация, наречена „Антиробско общество“ („Anti-Slavery Society“), 
чиято цел вече е пълното изличаване на порочната практика да се при-
тежават хора. През 1833 г. е приет нов нормативен акт, с който се осво-
бождават робите в колониите. Този закон обаче, също не осъществява 
на практика френския лозунг за свобода, братство и равенство. Това 
е така, защото новоосвободените са принудени в рамките на няколко 
години безплатно да чиракуват на бившите си господари, а след това са 
разделяни в три категории, като не получават пълни граждански права. 
несправедливостите на този акт инспирират множество протести, които 
от своя страна довеждат до ускореното приключване на този адаптивен 
срок на чиракуване. Въпреки че през 1838 г. е поставен краят на това 
принудително „робуване“ и „говорещите предмети“ получават статута 

55  Томас кларксън (28.03.1760 – 26.09.1846) – английски аболиционист.
56  Уилям Уилбърфорс (24.08.1759 – 29.07.1833) – английски политик.
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на свободни хора, равенството в обществения статус между родените 
свободно граждани и „бившите роби“ така и не е постигнато заради 
различни ограничения, разлики в данъците и т.н.

В предния абзац беше разгледан пътят, който извървява Великобри-
тания до отмяната на търговията с човешки същества, а в този ще бъде 
дадено обяснение защо тя бе избрана да оглави краткия исторически 
преглед на разложението на робската институция. Първата причина е, 
че Англия поставя началото на движението за премахването на пороч-
ната практика един човек да притежава друг. Втората е, че като пионер 
в антиробското течение, Великобритания оказва влияние на останалите 
държави в културно, идейно и политическо отношение. По-нагоре в те-
кста бе обърнато внимание на факта, че османската империя предприема 
редица мерки срещу покупко-продажбата и владеенето на „говорещи 
предмети“, като част от тези политики не са плод на вътрешното жела-
ние на Високата порта да се реформира, а са продиктувани от натиск от 
страна на Англия. 

След като беше изяснен и въпросът защо Великобритания поставя на-
чалото на края на робската институция, ще бъдат споменати само няколко 
неща относно последната държава, която отменя робството – Съединените 
американски щати. Първо, през 1808 г. с приетата от конгреса забрана 
за вноса на „говорещи предмети“ от Африка САЩ започва дългия път до 
окончателното премахване на робовладеенето. Второ, една от последи-
ците от Гражданската война в Америка е и отмяната на робството. Трето, 
Президентът Линкълн освен като обединител на индустриалния Север и 
аграрния Юг е известен като „освободителят на робите“. Четвърто, с 13-
тата поправка на Американската конституция от 1865 г. е поставен краят 
на една античовешка институция. Пето, за съжаление, американското 
робство освен блуса, завещава на идните поколения и расизма – явление, 
пуснало дълбоки корени в общественото съзнание и което изкривява 
съществувалата през изминалите векове и в различни краища на света 
неприязън между един народ спрямо друг (до 1844 г. според румънските 
закони циганите са роби). 

*    *    *

Робството, зародило се може би още през предисторическите времена, 
не изчезва през вековете, а напротив непрекъснато се преражда в нови 
форми. В различните периоди от човешката история ту робовладелците 
от господари се превръщат в „говорещи предмети“ (древните гърци от 
собственици стават притежание на римляните), ту робите от безправни 
човешки същества стават свободни граждани (жертвите на викингите 
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могат да се откупят). независимо от това кога кой субект каква роля 
играе, винаги единият ще бъде в позицията на владеещ, а другият на по-
тиснат. Тази тенденция се запазва и през новото време, когато се появяват 
нови робовладелци (османците и черкезите; европейските колонизато-
ри) и подвидове на търговията с „говорещи предмети“ („бяло робство“). 
Епохата на Реформацията и Просвещението пък създава метафоричните 
значения на думата „робство“ и по този начин преражда термина, употре-
бяван и до ден днешен в своето преносно значение.

написаното дотук показва, че робската институция както Рим не-
прекъснато се подновява и сменя формата си, но никога не изчезва – до-
машно, кабално, бяло, черно, американско, османско, черкезко, духовно, 
политическо, социално-икономическо и т.н. робство. В следващата глава 
ще бъде направен опит да се даде отговор на въпроса: „В какво се преражда 
отмененото през 1865 г. със закон притежаване на човешки същества?“. 

ІІІ. Съвремие: от XIX век до ден днешен

ин и Ян; Ези и Тура; победител и победен; владетел и поданици; до-
бро и зло; продавачи и купувачи; красиво и грозно; ден и нощ; лято, есен, 
зима, пролет; ... Светът е изграден не от един единствен елемент, а от 
съвкупност от опозиционни двойки или множество частици, които имат 
своето място и роля в многоликия живот. Робството не прави изключение 
от правилото и затова тази порочна антихуманна човешка практика не 
бива да бъде представяна само в нейния правен аспект, а трябва да бъде 
погледнато на нея и от философска, икономическа, социална, нравствена и 
т.н. гледна точка, както правят реформаторите и просветителите. 13-тата 
поправка на Американската конституция от 1865 г. поставя формалния 
край на робството на Земята в неговия юридически контекст, а дали и 
фактическия му край – отговорът на този въпрос не е еднозначен. ня-
колко научни изследвания показват, че и през XIX – XX век в някои части 
на Африка и Близкия изток (Етиопия; остров Пемба; кения; ирак; оман; 
Персийския залив и т.н.) продължава да съществува притежаването на 
„говорещи предмети“, а и до ден днешен в някои ислямски страни (Либия) 
покупко-продажбата на хора е напълно легално действие. 

XIX век 

XIX век е времето на нациите и националните държави, когато идеите 
за индивидуализма от епохата на Просвещението отиват на заден план, 
за да направят място на национализма и колективизма. Френската ре-
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волюция от 1789 г. въвежда понятието „нация“, което бързо е възприето 
от останалите етнически групи, обединявани досега заради общия език, 
религия и традиции. на Балканите подвластните на падишаха христи-
янски народи започват своето национално самоосъзнаване и борба за 
политическа независимост от османската империя. В предната глава бе 
показано, че българите, сърбите, гърците и останалите балкански народи 
не са в чисто правния смисъл на думата „роби“, а спадат към категорията на 
защитаваните от Високата порта свободни поданици с определени права 
(зимми). В края на XVIII – началото на XIX в. отделните етнически групи 
в пределите на европейската част на империята (Румилет), повлияни от 
идеите на Просвещението и Френската революция, започват своето кул-
турно развитие, което да сформира тяхното съзнание, че принадлежат 
към определена нация (гръцка, българска, сръбска, черногорска, албанска 
и т.н.). Този процес прераства в съпротивително движение, чиято цел е 
„освобождаването“ от политическото, духовното и социално-икономи-
ческото потисничество на едно чуждо и друговерско владичество. Тук 
отново трябва да се подчертае, че борбата не е между едни неправни 
„говорещи предмети“ и техните собственици, а между свободни хора и 
външен за тях господар. Робството в този случай изразява метафора, а 
не юридическа категория. 

не само балканците са повлияни от идеите на Епохата на разума, 
либерализма и демокрацията, а и всички народи на Стария континент. За-
това свидетелства годината на революциите – 1848 г.57, когато из цяла 
Европа избухват въстания против абсолютистките режими на повечето 
монарси и наложеното с Виенския конгрес статукво. Тези бунтове целят 
отхвърлянето на политическото, социално-икономическото, нравственото 
и духовно робство, а не да превърнат „говорещите предмети“ в свободни 
хора. Това е така, защото европейците още от средата на Средновековието 
не са безправни същества, а свободни поданици, потиснати от владетеля 
и двете привилегировани съсловия или от чуждия за тях господар в слу-
чаите с националното самоосъзнаване на италианците, унгарците, чехи-
те, немците и на останалите народи в пределите на мултинационалната 
Хабсбургска империя.

Аболиционистите са тези, които се занимават с правния аспект на 
думата робство и които се опитват да премахнат тази порочна антихуман-

57  Бунтът на народите (1848/9 г.) – поредица от бунтове в различни части на Европа; 
Френска революция (февруари 1848 г.); Въстание в Палермо (януари 1848 г.); Въста-
ние в Милано (март 1848 г.); Първа итало-австрийска война (февруари 1849 г.); Втора 
итало-австрийска война (март 1849 г.); Въстание в Берлин (март 1848 г.); Въстание във 
Франкфурт на Майн (май 1848 г.); Унгарско въстание (май 1848 г. – август 1849 г.); Чешко 
въстание (юни 1848 г.)
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на практика човек да притежава другиго. В предната глава бе разгледано 
зараждането на аболиционисткото движение във Великобритания и ус-
пехите, които то постига по отношение на „говорещите предмети“. Това 
течение довежда до окончателното премахване на робската институция в 
християнския свят през 1865 г. с приемането на 13-тата поправка на Аме-
риканската конституция. Правният аспект на робството изчезва, остава 
само неговото метафорично значение, изразяващо някакво ограничение 
/ зависимост / подчиненост.

XIX век освен епохата на нациите; въстанията за национална незави-
симост; опитите на Великите сили да запазят статуквото и привилегиите 
си, е и период на индустриален бум. През това столетие се развива капи-
тализмът, който поражда империализма, а двете заедно предизвикват 
от своя страна търкания между държавата, селячеството, работниците 
и индустриалците. Различни социално-икономически теории се опитват 
да намерят решения на тези неразбирателства. Утопичните социалисти 
философи58 търсят варианти за идеалното общество, където не съществу-
ва неравенство между богатите капиталисти и бедните труженици. карл 
Маркс също се опитва да измисли перфектното обединение на хората 
по света в една обща комуна, където всички ще са равни и няма да има 
социално разделение, защото няма да съществуват частната собственост, 
класите и държавата. Теорията на немския философ също е утопична като 
идеите на другите моралисти-социалисти. Тя също така е абстрактна и 
неприложима на практика. но разликата между теорията на Маркс за ко-
мунизма и останалите идеи на другите социалисти е, че немският философ 
намира последователи в лицето на Фридрих Енгелс и множество членове 
на различните работнически синдикати в Германия, Франция, италия и 
т.н. Те се опитват да приложат учението му на практика чрез Първия и 
Втория интернационал (1864 и 1869 г.), но не успяват да реализират тео-
рията на немския философ. С тази задача се заемат през XX век неговите 
идейни продължители Ленин и Сталин и останалите комунистически 
лидери както в Европа, така и на другите континенти. Те също не успяват 
да създадат идеалното общество и да реализират в пълния смисъл тео-
рията на Маркс. Вместо да сътворят свободно безкласово общество, те 
изграждат една потисната от управляващите маса от хора, която попада 
под „комунистическото робство“, което ще бъде по-подробно разгледано 
по-надолу в текста.

58  Утопични социалисти – Анри дьо Сен-Симон (1760–1825); Робърт оуен (1771–1858); 
шарл Фурие (1772–1837); Луис Бланк (1811 – 1882); Луи огюст Бланки (1805–1881); 
Пиер-Жозеф Прудон (1809–1865) и др.
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XIX век е и времето на различните идеи относно свободния човек. 
Според националистите той заедно със събратята си е част от даден 
политически независим от чуждите потисници и господари народ. За 
социалистите свободата настъпва след премахването на „социално-ико-
номическото робство“, наложено от капиталистите и индустриалците на 
бедните трудещи се хора. Според английския философ джон Стюарт Мил59 
независимият индивид е мислещият. Британецът желае не само свобо-
дата на личността, но и свободата човек да мисли, разсъждава и пише, 
без да бъде възпрепятстван, манипулиран и ограничаван. Според Мил 
не е достатъчно човек да може да прави каквото иска, което не вреди на 
останалите и не ограничава тяхната свобода (естественото му неотмени-
мо право), а напротив действията на отделния индивид трябва да носят 
полза на обществото.

XX век

ХХ век е противоречивото столетие. от една страна, е свързано с 
периоди на жестокости: Балканските войни; тоталитарните режими; све-
товните конфликти; противопоставянето на двете Свръхсили по време 
на Студената война; кървавото разпадане на Югославия; зараждането на 
тероризма и т.н., а от друга, с мирни прояви –  общество на народите (он); 
организация на обединените нации (оон); Европейската икономическа 
общност/Европейски съюз (Еио/ЕС); аболиционисткото движение за от-
мяната на робството в източна Африка и Персийския залив; хипарството; 
глобализацията; развитието на интернет и т.н. Тези сто години са може би 
най-бурният и наситен със събития епизод от човешката история (тук е 
нужно да се направи следната уговорка, че светът все още не е навлязъл 
в 20-те години на XXI век и тепърва предстои да се дават оценки на това 
столетие).

В тези разнообразни времена на крайности робството намира своето 
място. През ХХ век се наблюдават отново както чисто правните аспекти 
на тази антихуманна практика, така и нейните метафорични форми. от 
юридическа гледна точка в източна Африка и Близкия изток продължава 
да съществува категорията „роб“. от 80-те години на предното столетие 
различни английски, френски и италиански активисти и организации 
(като Антиробското общество) провеждат кампании за отмяната на 
търговията с „говорещи предмети“ по тези земи. В периода 1960–1970 г. 

59  джон Стюарт Мил (1803–1873) – английски философ, икономист, политически и мо-
рален теоретик.
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се осъществява окончателното премахване на робската институция в 
източна Африка и Персийския залив.

Метафоричните значения на този термин през 20-ото столетие не 
само че се запазват, но и се обогатяват с понятията „комунистическо“ и 
„сиво“ иго.

комунистическото робство е свързано с идеите на австрийския ико-
номист Фридрих Хайек относно вредата за човечеството и свободата на 
хората от плановото стопанство. като привърженик на свободния пазар 
той смята, че „тенденциите към планиране (от безкористни или користни 
подбуди), рано или късно логически водят до тотално ограничаване на 
човешкия избор, т.е. до робство (дефинирано като състояние, в което не 
можеш да избираш, да разполагаш със себе си, с продуктите на своя труд 
и със своите знания – като в крайна сметка се обезличаваш)“ (60). на база 
тези свои възгледи той се включва в дискусиите от 20-те години на XX век 
за логическата и практическа невъзможност на социализма и в дебатите 
относно ефективността на социалистическото планиране. В „Пътят към 
робството“ от 1945 г. Хайек доразвива идеите си за вредата от плановата 
икономика. Той пише, че предварителното определяне на това какво да 
се произвежда, в какви количества и от кого, е в противоречие с демо-
крацията и върховенството на закона, гаранти за свободата на човека. 
Австрийският философ говори не за правния аспект на думата „робство“, 
а за икономическото потисничество, което се налага над свободните хора 
от централизираната икономика. За него комунизмът е синоним на „сто-
панското иго“, което от своя страна води до ограничаване и на останалите 
човешки права и свободи. 

Хайек като повечето философи от Епохата на разума и Века на нациите 
разглежда робството в метафоричен, а не в буквален смисъл. Тази плеяда 
от мислители като защитници на свободата на индивида смятат всяко 
нейно ограничаване за иго, тоест за комунистите частната собственост 
и капитализмът налагат тежкия ярем над пролетариата, и обратното – за 
западните либерали социализмът е потисническият режим. По време на 
Студената война се наблюдава и още един вид метафорично робство, ко-
ето е свързано както с тоталитарната идеология, така и с демокрацията, 
а именно информационното затъмнение, в което са държани хората от 
двете страни на Желязната завеса. Английският философ от XIX век Мил 
дефинира свободния човек като невъзпрепятстван да мисли и разсъж-
дава самостоятелно индивид. В периода между края на Втората световна 
война през 1945 г. и този на многостранното противопоставяне на двете 
Свръхсили – САЩ и СССР, през 1991 г. населението на Земята е целенасо-

60  Хайек, Фр. Пътят към робството. София: 2004. с. 11.
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чено манипулирано, което го прави вид „роб“ на дадената пропагандна 
доктрина. 

През ХХ век се наблюдава и още едно „псевдоиго“ – „сивото“ или 
„скритото“. То произтича от факта, че постоянното преначертаване на 
границите на Европа след многото военни конфликти не решава възник-
налите още в предните векове търкания между отделните народи, а на-
против ги задълбочава като оставя големи групи народи извън пределите 
на националната им държава. По-голямата част от страните на Стария 
континент през двадесетото столетие не са етнически хомогенни, което 
поражда най-разнообразни малцинствени проблеми и търкания между 
управляващата нация и подвластните ѝ народи. В някои държави тези 
противоречия водят до изстъпления („физически и морален тормоз“ 61) 
спрямо малцинствата, като например отношението на съветската власт 
към поляците или това на сърбите и румънците спрямо българите. При-
чините за антихуманното отношение, което превръща свободните граж-
дани в „роби“ на управляващата нация, могат да бъдат най-разнообразни 
и няма да бъдат разглеждани в настоящия текст.

XXI век

За целите на настоящия текст това ще е периодът от падането на 
Берлинската стена и обединението на Германия, тоест от вдигането на 
Желязната завеса и рухването на двуполюсния свят, до ден днешен. За 
тези почти 30 години (1989–2018 г.) в света се наблюдават множество 
изменения не само в политическата карта и живот на Земята, но и в кул-
турно, социално, икономическо, технологическо и т.н. отношение. Роб-
ството също е с променена форма. То отново има предимно метафоричен 
аспект, но в някои държави тази порочна практика съществува и в чисто 
правния смисъл на думата. 

The Modern Slavery – що е то? В днешно време трудно може да се даде 
точен отговор на въпросите: „какво е робството?“ и „кои са модерните 
роби?“. Различни учени, журналисти, неправителствени организации, 
изследователски институти и т.н. се опитват да разплетат загадката и да 
дадат някаква дефиниция на понятието „съвременен роб“. Задачата им е 
трудна, защото „говорещите предмети“ на XХI век са невидими за обще-
ството. „Модерните роби“ са като сивата икономика – властите знаят за 
нейното съществуване, но не разполагат с официална информация и зато-
ва не могат да я контролират и регулират, но това не означава, че я няма.  

61  кузманова, А. От Ньой до Крайова: Въпросът за Южна Добруджа в международните 
отношения (1919–1940). София: 1989. с. 58.
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Фиг. 1. Модерните роби

За придобиването на по-точна представа за това в какво се изразява 
съвременното робство, трябва да се даде дефиниция на антонимните двой-
ки „робство – свобода“ и „роб – свободен“ и да се предоставят няколко при-
мера от различни научни проучвания и журналистически разследвания.

Робство: иго, робия, ярем, хомот, окови, гнет, безправие; живот под 
чужда политическа власт; тежък физически труд; състояние/положение 
на роб;

Свобода: независимост, волност, неограниченост, слободия; възмож-
ността отделният човешки индивид да проявява собствената си воля; 
липсата на ограничения от обществено-политически или друг характер; 
възможността да се извършва нещо без ограничения;

Роб: „безправен човек, намиращ се под неограничената власт на своя 
собственик / господар, който го е пленил на война или го е купил; човек 
или народ под чужда политическа власт; човек, който напълно зависи от 
някого или е във властта на някаква страст, порок или друго“ 62;

Свободен: независим; волен; самостоятелен човек, неподчинен на 
друга власт или друг индивид; неограничаван.

62  Виж: Андрейчин, Л. и колектив. Български тълковен речник. София: 2012.
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В своя труд от 2015 г. „Sex, Slavery and the Trafficked Woman: Myths and 
Misconceptions about Trafficking and its Victims“ постдокторантката, която 
е и адвокат, и активист за човешките права, Ramona Vijeyarasa разглежда 
проблема с трафика на хора. Тя показва, че не винаги жертвите на тра-
фикантите са жени, превръщани в секс робини. Също така в книгата тя 
поставя и въпроса за „невинността“ на самите потърпевши. от медиите, 
кампаниите на много неправителствени организации, академичната и 
художествена литература, филмовата индустрия, резултатите от срещите 
на високо ниво относно правата на хората, и т.н. обществото познава само 
части от проблема с трафика на хора и поставянето им в робска зависи-
мост от трафикантите.

Масовата представа е за бедната девойка, която е отвлечена, транс-
портирана в чужда държава и принуждавана да проституира. Това е, върху 
което акцентират повечето проучвания, издания, предавания и т.н., но 
съществуват и други варианти на трафика на хора. например в някои 
случаи жертвите, които могат да бъдат и деца, са принуждавани да просят 
или да закупуват продукти от магазините с дадените им от трафиканта 
фалшиви банкноти, или да крадат. В други ситуации пък потърпевшите 
заради малообразоваността си и/или трудността да си намерят работа 
в своята родина доброволно се забъркват с фалшификатори или друже-
ства, обещаващи да им осигурят работа в чужбина, а след това попадат в 
ситуация на робска зависимост. 

неправомерното експлоатиране на човешкия труд не е характерно 
само за трафика на хора. на местно ниво в най-различни държави се случва 
деца и възрастни да бъдат принуждавани да работят при мизерни усло-
вия и заплащане заради високата безработица и беднотията в родината 
им (непълнолетните работници в мините и фермите) или дългове. Част 
от тези съвременни „говорещи предмети“ „доброволно“ и съзнателно 
се подлагат на този вид експлоатация, защото нямат друга алтернатива 
(голяма част от африканските деца, работещи в какаовите плантации, 
трябва да се грижат за болните си родители) или са заплашвани. В други 
случаи техният „господар“ чрез изнудване и злоупотреба с властта си ги 
принуждава да му робуват. 

Сексуалната експлоатация също не е характерна единствено за тра-
фика на хора, а напротив съществува и на национално ниво. друг вид 
„модерно робство“, което може и да не е обвързано с трафика на човешки 
същества, е принудителното стъпване в брак или неправомерното задър-
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жане под ключ (случаят с 29-годишната румънска пленница63 или с 13-те 
калифорнийски деца64).

на фигура 1 е посочена и една по-особена група съвременни роби – 
хората, пристрастени към алкохола, цигарите, дрогата, храните, парите, 
кариерата, новите технологии, социалните мрежи, маниакалните фитнес 
тренировки и здравословно хранене, и т.н. Те както и представените в 
примерите от предните няколко абзаца не са в буквалния, чисто правен 
и пълен смисъл на думата „роб“, а по една или друга причина носят част 
от характеристиките на „говорещите предмети“. Пристрастените към 
дадено нещо хора са образно казано „роби“, защото са подчинили живота 
си и слугуват не на господар, а на порок или възглед. Те не са напълно 
самостоятелни, защото са попаднали под зависимостта на субстанция 
или идейно схващане, от която освобождаването е много трудно, но не 
и невъзможно. 

Целта на настоящото изследване не е да осъжда хората, които пу-
шат; пият; дрогират се; прекаляват с храната или отказват да се хранят 
(хранителните разстройства – затлъстяване; анорексия и булимия); 
стремят се към материалното си благополучие и/или към достигането 
на професионалните върхове; прекарват деня си пред някой екран или 
в социалните мрежи; целят извайването на перфектната фигура и т.н., а 
да покаже, че човек може да се превърне в „роб“ не само като му отнемат 
свободата. В днешно време ние сами можем да си станем „робовладелци“ 
и да си навредим, без друг да ограничава независимостта ни.

През 2016 г. излезнаха резултатите от изследването на Walk Free Foun-
dation относно това колко са „модерните роби“. Проучването, озаглавено 
Global Slavery Index 2016, показа, че 40,8 млн. души попадат в категорията 
на съвременните „говорещи предмети“, тоест някой друг е отнел свободата 
им да разполагат с тялото и труда си. Според изследването 58% от тези 
роби живеят в 5 от 167-те проучени страни – индия, китай, Пакистан, 
Бангладеш и Узбекистан. Северна корея, Узбекистан, камбоджа, индия 
и катар са посочени като петте държави с най-много „говорещи предме-
ти“ на глава от населението, а на дъното на класацията са Люксембург, 
ирландия, норвегия, дания, швейцария, Австрия, швеция, Белгия, САЩ, 
канада, Австралия и нова Зеландия. 

63  Попов, Ал. Зверство: Румънка окована във вериги 10 г., хранела се с изпражнения. Жена-
та била изнасилвана от италианец, родила две деца. Днес [30 януари 2018] достъпен на:
https://www.dnes.bg/notifikacii/2017/11/23/zverstvo-rumynka-okovana-vyv-verigi-10-g-
hranela-se-s-izprajneniia.360102.
64  Русенова, В. къща на ужасите в калифорния – родители държали децата си оковани и 
гладни. Вести [30 януари 2018] достъпен на: https://www.vesti.bg/sviat/amerika/decata-
ot-kyshtata-na-uzhasite-okovani-na-leglata-si-i-gladni-6078252.
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Фиг. 2. Графика, показваща съотношението 
между свободните и „модерните роби“ през 2016 г.
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Walk Free Foundation не е единствената съвременна антиробска орга-
низация, която се занимава с проучването на тази антихуманна практика и 
с опитите за нейното изкореняване. Създаденото през XIX век Антиробско 
общество продължава своята дейност под наименованието Anti-Slavery 
International. Също така с този проблем и с човешките права се занимават 
и организациите: Stop the Traffik ; Free the Slaves; Equality and Human Rights 
Commission; ECPAT UK – End Child Prostitution, Child Pornography and the 
Trafficking of Children; UNICEF UK и много други. 

Горепосочените организации целят да сложат окончателния край на 
робството, затова те не се занимават с проучването на миналото, а са се 
фокусирали на настоящето с надеждата, че ще променят бъдещето към 
по-добро. С изучаването на миналото се занимават редица научно-изсле-
дователски центрове към някои университети, като например: Центърът 
за изследване на интернационалното робство към Ливърпулския универ-
ситет; институтът „Уилберфор“ за изследване на робството и еманципа-
цията към Университета в Хъл и Центърът Гилдер Лерман за изследване 
на робството, съпротивата и премахването му към Йелския университет.

Със задачата да съхранят тази тъмна част от човешката история – 
държането на хора като „говорещи предмети“ в чисто правния смисъл 
на думата, са се заели няколко музея. Те са посветени на този аспект от 
робството, на който 13-тата поправка на Американската конституция от 
1865 г. слага края. 

Таблица 2. Музеи, посветени на робството
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Наименование Местоположение Сайт

Захар и робство  
(Sugar and Slavery)

Лондон, 
Великобритания http://www.museumoflondon.org.uk/ 

Уилберфорс Хаус Хъл: 
култура и свободно 
време (Wilberforce 

House Hull Culture & 
Leisure)

кингстън 
ъпон Хъл, 

Великобритания
http://www.hullcc.gov.uk/ 

Африканският 
център (The Africa 

Centre)
Лондон, 

Великобритания https://www.africacentre.org.uk/

национален морски 
музей (National 

Maritime Museum)
Гринуич, 

Великобритания http://www.rmg.co.uk/ 

национален музей на 
афро-американската 

история и култура 
(National Museum 

of African American 
History and Culture)

Вашингтон, САЩ https://nmaahc.si.edu/

общински музей 
в Анакостия (The 

Anacostia Community 
Museum)

Вашингтон, САЩ https://www.si.edu/ 

Музей и историческо 
дружество в Барбадос 

(Barbados Museum 
and Historical Society)

Барбадос http://www.barbmuse.org.bb/web/ 

Афро-американски 
музей във 

Филаделфия  
(The African 

American Museum in 
Philadelphia)

Филаделфия, САЩ http://www.aampmuseum.org/

Музеят на морските 
пехотинци  

(The Mariner‘s 
Museum)

Вирджиния, САЩ http://www.marinersmuseum.org/
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Наименование Местоположение Сайт

Един робски кораб 
говори – развалината 

на Хенриета Мари, 
исторически музей 
на Южна Флорида  

(A slave ship speaks – 
the wreck of the 
Henrietta Marie, 

Historical Museum of 
Southern Florida)

Южна Флорида, 
САЩ http://www.historical-museum.org/ 

нинсее – национален 
институт по 

холандската история 
и наследство на 

робството (Ninsee – 
the National Institute 

of Dutch slavery 
history and heritage)

Амстердам, 
Холандия https://www.ninsee.nl/

Фондация Стив 
Бико (Steve Biko 

Foundation)
Йоханенсбург, 
Южна Африка http://www.sbf.org.za/ 

кралският център 
(The King Centre) небраска, САЩ http://www.thekingcenter.org/

Център на Мохамед 
Али (Muhammad Ali 

Center)
кентъки, САЩ https://www.alicenter.org/

национален 
център за свобода 
на железопътния 

подземен транспорт 
(National Underground 

Railroad Freedom 
Center)

охайо, САЩ http://freedomcenter.org/

Трансатлантическо 
робство – Галерия 

(Transatlantic Slavery 
gallery)

Ливърпул, 
Великобритания http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ 

Източник: International Slavery Museum,  
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/.



335Робството в историята

освен музеите, във Великобритания има и няколко събития, свързани 
със съхранението на тази тъмна част от миналото на страната и чове-
чеството. Всяка година през юни в Ливърпул се провежда най-големият 
свободен фестивал на африканската музика и култура. на 23-ти август в 
града се организира друг празник – денят на възпоменаването на робство-
то (Slavery Remembrance Day), с който се отбелязва краят на робството. 
През октомври в цялата страна се провежда Месецът на черната история.

Хората на 7-мото изкуство (киното) също се занимават със съхране-
нието на историческата памет относно робството. Те както и повечето 
учени, музеи, неправителствени организации, журналисти, писатели и 
т.н. са насочили своето внимание върху Трансатлантическата търговия 
с „говорещи хора“. В статията си „Slavery on Screen“ Маниша Синха прави 
разбор на филмите, представящи робството и борбата за неговото от-
меняне в Америка. Част от заглавията, които авторката споменава, са 
спечелилият оскар филм – „отнесени от вихъра“ („Gone with the Wind“ 
на Виктор Флеминг от 1939 г.), и съвременните „Линкълн“ („Lincoln“ на 
Стивън Спилбърг от 2012 г.), „джанго без окови“ („Django Unchained“ на 
куентин Тарантино от 2012 г.), „12 години робство“ („12 Years a Slave“ на 
Стив Макуин от 2013 г.), „Раждането на нацията“ („The Birth of a Nation“ 
на нейт Паркър от 2016 г.), които оставят следа в киноиндустрията и 
възприемането на робството от зрителя. 

освен тези няколко кинопродукции и останалите, споменати от Синха 
в статията ѝ, може да бъде посочен и още един, свързан с аболиционис-
ткото движение, но не в САЩ, а във Великобритания. Създаденият по 
действителен случай филм на Амма Асанте „Бел“ („Belle“ от 2013 г.) показва 
историята на дайдо Елизабет Бел – англичанка от смесена раса през XVIII 
век, която е отритната от обществото заради произхода си.

документалният филм на Мики Мистрати „шоколадовата индустрия. 
детският трафик и робството“ („The Chocolate Industry. Child Trafficing & 
Slavery“ от 2010 г.) е една от многото кинопродукции, показващи различни 
аспекти от съвременното робство.

освен от седмото изкуство тази тъмна част от човешкия живот е 
интерпретирана и в другите шест. В предговора бе спомената книгата на 
Хауард Фаст „Спартак“, която е художествена интерпретация на робския 
бунт по време на римската република, а посоченият по-горе филм „отне-
сени от вихъра“ е базиран на едноименния роман на Маргарет Мичъл65. 
В сонетите „The Tempest“ (Уилям шекспир) и „On the Final Passing of the 

65  Маргарет Мичъл (1900–1949) – американска писателка.
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Bill for the Abolition of the Slave Trade” (Уилям Уърдсуърт66) е засегната 
темата за робството. Българските революционери-поети също застъп-
ват мотива за игото в своите произведения, но както беше показано в 
предната глава те възприемат носенето на хомота не в буквален, а в 
метафоричен смисъл.

 карикатура на полския художник Павел кучински изразява още един 
вариант на интерпретация на разглежданата в това изследване тема и 
по-точно на съвременния аспект на игото. Тя показва това как сами се 
самоподлагаме на робството – заради алчността или невинността, или 
нещо друго. 

Фиг. 3

Кучински, П., „Робството идва под много форми...“.  
Източник: https://anewkindofhuman.com/this-powerful-artwork-forces-us-to-

think-twice/

66  Уилям Уърдсуърт (1770–1850) – английски поет.
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Той не е единственият, който чрез четката си привлича общественото 
внимание върху проблемите на съвременните „свободни“ хора. Много 
други от колегите му, например Стив кътс, изобразяват също „Тъжната 
действителност на днешния свят“ („Sad Reality of Today‘s Worl“). Част от 
техните творби са обвързани с модерното и преносно значение на робство-
то, а именно зависимостта на човека от парите, технологиите, социалните 
мрежи и така нататък. Произведенията им могат да бъдат видяни както 
на живо в някоя галерия, парк и т.н., така и в интернет пространството в 
официалните им страници, или като пост на стената на някой Facebook 
профил, или като част от видео клип на YouTube Channel Quottack. 

*    *    *

Австрийският философ и икономист Фридрих Хайек твърди, че 
„борбата за свободното общество е постоянна борба, преди всичко бор-
ба на идеи, борба за сърцата на хората и главно на младите. Тъй както 
тенденциите към робство са постоянни, така и борбата с тях трябва 
да е постоянна.“ 67 Поради тази причина деветнадесетото и двадесетото 
столетие от две коренно различни епохи се превръщат в едно цяло, изра-
зяващо неспирния сблъсък между свободата и робството. Тези два века 
ясно показват, че не само „говорещите предмети“ са роби, но и всеки един 
свободен гражданин може да попадне в тази категория – в буквалния и в 
преносния смисъл на думата. Противоборството между „подчинеността“ 
и „независимостта“ продължава и през двадесет и първото столетие и ще 
продължава и през идните епохи, докато човечеството не се пребори с 
този глобален проблем. Множеството неправителствени организации за 
защита на правата на хората се опитват да премахнат всички остатъци от 
тази антихуманна практика и да предпазя обществото само да се оковава 
във вериги. докато те постигнат целта си, различни институти, музеи, 
поети, писатели, сценаристи, художници и т.н. ще обръщат внимание на 
този глобален проблем чрез своите изследвания, меропириятия и творби.

67  Хайек, Фр. Пътят към робството… 9–10.
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Заключение

Робството е един проблем на човечеството, който съществува от 
праисторията до ден днешен, като сменя формата си на проявление, но 
никога не изчезва.

•	 През Античността то се изразява в това, че обществата са разде-
лени на правни хора и безправни „говорещи предмети“. Първите 
притежават вторите и ги експлоатират на полето, в домовете и 
работилниците си, в мините, на галериите или ги продават на 
тържищата;

•	 През Средновековието в Европа част от робите придобиват сво-
бодата си само за да бъдат отново „поробени“, но този път като 
крепостни селяни;

•	 новото време трансформира общественото мнение относно „го-
ворещите предмети“ и феодалните поданици, като сформира два 
лагера – на привържениците и на противниците на порочната 
практика един човек да разполага с живота и труда на другиго;

•	 В периода XIV – XIX век се появяват различни теории относно 
това какво представлява свободата. За протестантите това е 
освобождаването от духовното иго, наложено на праведните 
християни от католическата Църква; за просветителите – пре-
махването на политическото, социално-икономическо, нравстве-
но и т.н. потисничество, упражнявано от абсолютния монарх и 
първите две привилегировани съсловия върху третото; за або-
лиционистите – отменянето на робството и превръщането на 
всички „говорещи предмети“ по света в пълноправни граждани; 
за националистите – отхвърлянето на чуждото владичество; 
за социалистите – изравняването на социално-икономическия 
статут на всички членове на обществото. Всички, освен аболи-
ционистите, възприемат думите „робство“ и „свобода“ в пренос-
ния им метафоричен смисъл, а не в тяхното буквално правно 
значение;

•	 XX век добавя към списъка с термините „комунистическо“ и 
„сиво“ иго, които изразяват също нещо фигуративно;

•	 от края на това столетие до ден днешен то продължава своето 
съществуване под формата на трафика на хора; безскрупулна-
та и безжалостна експлоатация на труда на някои по-бедни и 
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уязвими представители на обществото; зависимост от някаква 
субстанция или идея.

Робството е и една от вечно актуалните теми, вълнуващи както хо-
рата на изкуството, така и учените. Журналистите и сценаристите чрез 
разследващите репортажи и документалните филми обръщат внимание 
на днешния човек към проблема, а поетите, писателите, художниците, 
музикантите и т.н. чрез своите творби не само интерпретират темата, 
но и подпомагат нейното популяризиране. Академичните общности 
и музейните експерти изучават и съхраняват миналото на порочната 
практика да се притежават „говорещи предмети“, а хуманнонастрое-
ните активисти от антиправителствените организации правят опити 
за изличаването на съвременната форма на игото (трафикантството). 

Също така робството е порокът на модерната личност, която въпреки 
че от правна гледна точка е свободна, фактически не е. В съвременния 
свят, в който не съществуват съсловията и класовото разделение на 
обществото; икономиката не е централизирана и планова; хората могат 
безпрепятствено да пътуват и да променят местожителството си; никой 
не им пречи да мислят каквото си искат и да заявяват открито своите 
възгледи, човек е роб не в буквалния, а в преносния смисъл на думата. Той 
е зависим или от: по-силния от него работодател/благодетел (какъвто 
е случаят с малообразованите сезонни гурбетчии); идея (фанатиците); 
субстанция (алкохолиците, наркоманите, пристрастените към сладки 
изделия и т.н.); мания (трениращите нон стоп във фитнеса и хранещи 
се със „здравословните добавки“); предразсъдък; технология или со-
циална мрежа (компютърните геймъри и фейсбук, туитър, инстаграм 
и т.н. фенове). 

и накрая робството е онова зло, което отдавна е обхванало цялото 
човечество, но все още не и всички хора по света. То обаче е надвиснало 
над всеки един човек като дамоклиев меч, защото на никого не е гаран-
тирано, че няма в някакъв етап от живота да се превърне в буквален или 
в метафоричен роб. Времето ще покаже дали в приказката, наречена 
човешка история, доброто, тоест свободното общество без господари и 
подчинени, ще победи, или злото ще продължи да съществува в същата 
или в нова форма. 
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Журито в конкурс за студентско есе  
в памет на проф. Пламен Цветков, д.н.,

 на тема 

„ВЯРА – СВОБОДА – ИСТИНА“

 организиран от УПиЗ „Проф. Пламен С. Цветков“ 
към департамент „история“ на нБУ 

класира

на първо място
РАнГЕЛ МЛАдЕноВ

(магистър по история в нБУ)

на второ място 
АнЕТА МАРкоВА
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ГАБРиЕЛА ГЕоРГиЕВА
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БоРиСЛАВ диМиТРоВ
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СЕВЕРинА оРЕшкоВА
(бакалавър по психология в нБУ)

ЦВЕТЕЛинА коСТоВА
(магистър по архитектура в нБУ)
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Вяра – свобода – истина

Рангел Младенов

Предисловие
В памет на проф. Пламен С. Цветков

Професор Пламен Симеонов Цветков е български историк, професор 
по нова и най-нова история. Роден е през 1951 г. в семейството на дипло-
мати в Берлин. Завършва история в Софийския държавен университет 
през 1976 г., а само четири години по-късно в Московския държавен уни-
верситет защитава докторска дисертация на тема „Съветската политика 
за колективна сигурност и балканските страни 1933–1935 г.“. от 1994 г. 
преподава в нов български университет. През 1999 г. защитава дисертация 
за присъждането на научната степен „доктор на историческите науки“ 
на тема „Малките държави в европейската политика (1933–1939 г.)“. до 
2000 г. работи в института по история към Българската академия на на-
уките, а от февруари 2002 г. е професор по нова и най-нова обща история 
в нБУ. научните му интереси са насочени към политическата и диплома-
тическата история на България, Балканите, Европа и света през ХХ век, 
както и към ранната история на българите и по-точно към проблема за 
тяхното потекло. 

Професор Пламен Цветков е обнародвал повече от 15 монографии, 
80 научни студии и статии и над 350 публицистични материала. Специ-
ално трябва да се отбележи двутомната му работа по балканска история 
от българска гледна точка, публикувана в САЩ през 1993 г., двутомната 
история под наслов „Европа през ХХ век“, обнародвана през 2002–2003 г., 
както и трудът „Светът на мегамитовете“ (2008). През 2007 г. нБУ му 
присъжда наградата за най-добър преподавател на годината. Земният му 
път завършва през 2015 г. като дълбоко вярващ човек, чието житейско 
и научно мото беше: „Ще познаете истината и истината ще ви направи 
свободни“.
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„Ако Бог държеше в дясната си ръка цялата 
истина, а в лявата непрекъснатия стре-
меж към истината и кажеше, „Избирай!“, 
аз смирено бих свел глава пред лявата и бих 
помолил: „Отче, дари ми стремежа. Защото 
чистата истина е единствено за Теб.“
   Готхолд Лесинг (1729–1781), 

немски театрален критик

„Безразличието към истината е психическо 
отклонение, от което цивилизованият чо-
век трудно би се освободил“

    проф. Фелипе Фернандес-Арместо (1950), 
британски историк

Вместо въведение

„Не само истината като такава дава увереност, 
но и самото нейно търсене доставя покой“ 

                       Блез Паскал

Едва прекрачили прага на XXI век ние сме изправени пред множество 
нерешени проблеми и предизвикателства. Човечеството се нуждае от нова 
оценка на някои понятия, термини и концепции, които очевидно не са 
намерили подобаващо приложение в развитието на цивилизацията и отно-
шенията между хората. Разбира се, модерният свят е възприел определени 
историко-философски и правно научни дефиниции на понятийния апарат, 
с който си служи. днес обаче напредъкът в технологиите и развитието на 
научната мисъл за опазване на екосистемите сякаш оставя на заден план 
онези екзистенциални въпроси, на които се гради човешката цивилизация 
и култура, а именно осмисляне на понятия като вяра, свобода и истина. 

до нас ежедневно достигат различни новини, коментирани и анали-
зирани от политолози, социолози, философи, историци, богослови. Про-
блемът обаче е, че не знаем дали това е истинска или фалшива новина. не 
знаем също така доколко използваните в анализите и коментарите тер-
мини са адекватно интерпретирани. дали да вярваме на казаното или не?

Причината? През 2016 г. Oxford English Dictionary обяви думата „пост-
истина“ (post-truth) за дума на годината. Речникът определя термина 
като „обозначаващ обстоятелства, при които обективните факти имат 
по-малко значение при оформянето на общественото мнение, отколкото 
емоциите и личните възгледи“. освен това издателите на Oxford Dictionary 
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посочват в изявление: „Пост-истина“ премина от това да бъде периферен 
термин в това да е основна опора на политически коментари“. В него се 
казва също, че за последната година (2016) употребата на думата се е 
увеличила с 2000 процента. 

нима истината девалвира? нима наистина съществува понятие като 
„пост-истина“? очевидно истината вече е рядкост. не че не съществу-
ва – просто хората не знаят къде да я намерят. очевидно пост-истината 
предполага наличие на истина, която предшества тази „пост-истина“. 
очевидно имаме проблем с понятията!

истината е философско понятие, което няма едно единствено об-
щоприето определение, но най-често се дефинира като твърдение или 
изказване, в съответствие с фактите или действителността. Поради 
тази причина съществуват множество различни понятия за истината, 
както и възгледи за това, кои обекти или твърдения [заключения] могат 
да бъдат истинни или неистинни, както и възгледи за начините за опреде-
ляне на истинността и за това, дали истината е субективна, относителна, 
обективна или абсолютна. 

Абсолютната истина не се разглежда като процес, тя е статична, 
неизменна. относителната истина разглежда абсолютната като трудно-
достижима, дори невъзможна. Съгласно тази теория е възможно само 
приближаване до абсолютната истина, като при това приближаване се 
създават нови представи, а старите отпадат. Създава се динамика, при 
която истината зависи от отделни обстоятелства и периоди. С други думи, 
тази философия твърди, че истината е подвластна на времето и се променя 
според прогреса на човечеството и развитието на науката. Субективната 
истина пък винаги е пречупена през погледа на отделния индивид. Вижда-
ме обаче, че философските системи са ограничени, защото са създадени от 
човешкия разум, който също е ограничен. Следователно имаме проблем! 
Философията не дава отговорите, които търсим.

Според Евгений дайнов, професор по политически науки от нов бъл-
гарски университет, думата свобода „описва, в основата си, ситуацията, 
при която върху субекта няма ограничения по отношение на неговата 
воля и дела“. 

Ако отново отворим Oxford English Dictionary, ние ще намерим дефи-
ниция за свободата като „способността на съзнанието да мисли и действа 
в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони 
и порядък […], способността човек да действа безпрепятствено и без 
ограничения според своите желания“. 

Така дефинирано, латинското libertas предполага егоцентризъм и 
независимост от Божествената природа, от естеството на Бога и самия 
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него. Ето защо свободата следва да бъде концептуално изяснена през 
призмата на вярата, но не вяра като абстрактно понятие, а вярата в Бога.

Защо това е важно? Поради причина, че вярата в Създателя е онази 
отправна точка, която стои като крайъгълен камък в битието на всеки 
човек и определя всички негови по-сетнешни дела.

Същото се отнася и до въпроса с истината. доколко латинското veritas, 
дефинирано (както посочихме по-горе) като „твърдение в съответствие с 
фактите и действителността“ отговаря на търсената от нас правдивост 
на това понятие? оказва се, че философията не дава единно определение 
за „истина“, поради сложността на концепцията, скрита зад него. оттук 
вече говорим за обективна и субективна, абсолютна и относителна истина. 
Все пак понятието „истина“ се определя най-често просто като обективна 
реалност или онова, което отговаря на действителността.

Според Лайбниц, Спиноза и Хегел критерий за истинност е вътреш-
ната съгласуваност между нещата и липсата на логически противоречия. 
Тази т.нар. „кохерентна теория“ има за задача да определи понятието 
„истина“ и да посочи критерий за истинност. очевидно определянето 
на това какво е истина, е сложен философски въпрос, отговора на който 
ще търсим и ние.  

Философският проблем за истината търси отговорите на въпроси 
като: Кой е субстратът на истинността?, Каква е нейната същност? и 
Кои са критериите за разпознаване на истината? огромно е разнообра-
зието от отговори на тези въпроси. В епистемологията (теория на науката 
и знанието) се наблюдава един стремеж към унификация на решенията 
чрез търсене на универсална дефиниция и на критерий за истинност, 
приложим във всички ситуации. не можем да говорим за истина в себе 
си, която не е истина за някого. обективността на истината се изразява в 
това, че тя не зависи от нейното признаване или непризнаване от страна 
на един отделен индивид, а от нейното истинно съдържание. истината е 
винаги проверима и интерсубективно съобщаема.

Според философското учение на Петър дънов, самоопределящо се 
като „езотерично християнство“ и „окултизъм“, „Истината е това, ко-
ето свързва всички неща в едно цяло и ги осмисля. Това е същността на 
живота по форма, по съдържание и по смисъл. Истината е онова, което 
осмисля всичко. Вън от истината, животът няма смисъл. Тя дава под-
тик, импулс на човека за работа. Тя внася в сърцето и душата на човека 
радост и веселие, а на ума – светлина и знание. Като има тези неща, човек 
се чувства освободен.“ Макар да намирам твърденията за верни, аз не бих 
могъл да приема окултният произход на тези дефиниции, най-малкото 
защото под „истина“ дънов разбира езотеричната мистична представа 
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за произхода на нещата, дефинирани и представени чрез гностически и 
окултни интерпретации.

Що се отнася до вярата (лат. fide), тя се дефинира като „доверие в ня-
кого или нещо“, но често се определя и като „убеденост или увереност“. от 
гледна точка на християнството обаче, тя е „твърда увереност в неща, за 
които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“ (Евр. 11:1). 
Тоест, вярата се основава на неизменяемостта на Бога, в неговата кон-
стантност по отношение на време, естество, характер и атрибути (ср. Евр. 
13:8). именно това дава разумност и състоятелност на християнската 
вяра, тъй като вярващият човек вярва в един Бог, който не се променя и 
е вечен в своята същност. Ето защо тази „твърда увереност и убеждение“ 
имат своята основателност и обоснованост.

Съвсем очевидно, дефинирането на понятия като „вяра“, „свобода“ 
и „истина“ никак не е лека задача. С нея се занимават както философи, 
така и богослови, от една страна, а от друга – историците, политолозите и 
социолозите търсят да изяснят понятийния апарат, за да може след това 
да се започне дискусия по същество. 

Вярата в Бога обаче ни помага да опростим нещата. В никакъв случай 
не ги елементаризираме, просто търсим първоизточника на идеята за 
това,  какво всъщност представлява истината и какво свободата. А защо 
ни е нужно такова едно търсене? За да намерим Пътя!

когато исус Христос се моли след Пасхата, която е празнувал заедно 
със своите най-близки ученици, в своята молитва към отец Той  прави 
едно от най-важните изявления в новия Завет: „Твоето слово е истина“ 
(Йн. 17:17). исус се моли неговите последователи да бъдат осветени „чрез 
истината“. Ако приемем за вярна тезата, че истината е просто някак-
во „твърдение, основано на фактите или действителността“, остава 
въпросът как учениците щяха да бъдат осветени с подобно абстрактно 
понятие, каквото философската мисъл ни предоставя днес? Следователно 
истината е нещо повече от твърдение, от факт или обективна реалност – 
такава, каквато човекът възприема като нещо неизменно, правдоподобно, 
достоверно. 

концепцията за Логоса  (гр. λüγος) в Евангелието от Йоан има за цел 
да се противопостави на зараждащия се гностицизъм, докетизма и уче-
нието на Филон Александрийски, но апостолът отива по-далеч от това. 
още в началото на своето Евангелие той отъждествява исус с Логоса: „В 
началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“ (Йн. 1:1). 
Въплътеното Слово на Бога в лицето на Христос е онзи критерии за ис-
тинност, който служи за еталон, чрез който цивилизациите би следвало 
да отмерват верността на своите понятия.
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колкото до свободата, тя е единствената по своя род етична цен-
ност, от осъществяването на която зависи реализацията на всички други 
личностни ценности. Човек не може да се развива и усъвършенства, без 
да приеме свободно предлаганите „ценности“. Свободата става реалност, 
тогава когато е насочена навън към някаква ценност, към някакво добро, 
когато го избира и осъществява. „Свободата е голямо добро, тогава кога-
то умеем съзнателно да го използваме за всичко, което е истински добро“ 
пише Йоан Павел II в неговата Енциклика1.

на фона на историята мащабът на днешното безразличие към търсе-
нето на истината прилича на внезапна, нетипична и опасна новост. Подпла-
тено с убеденост, това търсене винаги е било източник на вдъхновение и 
предприемчивост. То – търсенето на истината – е носител на прогреса и 
движеща сила на цивилизацията. не можем да бъдем сигурни, че без него 
ще постигнем по-нататъшен напредък и дори че ще просъществуваме 
още дълго. Ето защо търсенето на истината и нейното дефиниране би ни 
помогнало да се запазим като вид. 

Ето защо днес ние се нуждаем от история на истината, за да подложим 
на проверка твърдението, че истината е просто название на мненията, 
които отговарят на потребностите и интересите на обществото. нужно 
ни е да разберем дали истината е изменчива, непостоянна и субективна 
или вечна и непроменима; вградена във и подвластна на времето, или 
разположена извън него; универсална или променяща се съобразно едно 
или друго място, гледна точка или перспектива. имаме нужда да откри-
ем как нашето общество е стигнало дотам, че е изгубило вяра в нейната 
реалност и интерес към търсенето ѝ. Ето защо ни е нужна история на 
истината, нужна ни е и дефиниция за истината, защото тя – истината, 
е от основно значение за всичко останало. Усилията на всеки човек да 
бъде добър, нравствен, морален, както и всеки опит да се изградят добри 
взаимоотношения и процъфтяващи общества, започват с два основни 
въпроса: Как да различа правилното от неправилното? и Как да различа 
истината от лъжата? 

на нас като отделни индивиди и като общество, естеството на 
истината ни се изплъзва – ние не разполагаме със задоволителна дефи-
ниция, нито с установени и надеждни техники за нейното разпознаване. 
А следователно не можем да имаме и свобода под каквато и да е форма.   

В този смисъл в областта на историческото разбиране ние често го-
ворим за хоризонт, особено когато имаме предвид изискването на истори-
ческото съзнание. Хоризонтът е зрителният кръг, включващ и огранича-

1 Папско послание до всички католици, отнасящи се до религиозен, политически или 
обществен проблем.
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ващ всичко видимо от една гледна точка. Ето защо с оглед на мислещото 
съзнание ние говорим за стесненост на хоризонта, за разширяване на 
хоризонта, за откриване на нови хоризонти. Задачата на историческото 
разбиране включва изискването винаги да се постига историческия хо-
ризонт за да се представи в истинската си величина това, което искаме да 
се разбере. несъмнено това е трудна задача. още повече ако се опитаме да 
я пречупим през погледа на богословието и твърдението на Христос „Ще 
познаете истината и истината ще ви освободи“.  

Изложение

„Всяко нещо трябва най-напред да е истина, 
за да може да претендира и за други достойн-
ства. Без истина всичко останало е лишено от 
ценност.“ 

Ернест Гелнер, „Разум и религия“

Liberty като привилегия vs свобода на действието и волята, 
или свободата през погледа на политолозите и философите

Професор Евгений дайнов в Университетски речник на нБУ отбе-
лязва, че като законов термин, „свобода“ (liberty) се появява след края на 
Средновековието, когато феодалният ред започва да се разпада. когато 
някой град или университет се сдобиел с документ, наречен Liberties, то 
този град или университет е освободен от подчинение на (и плащания 
към) местния феодален господар. В този смисъл, в своите законови извори 
liberty е привилегия, изключение от правилото.

Свободата, според проф. дайнов, е възможна само в общества, в които 
суверенитетът е на обикновените хора. Там, където суверенитетът не е на 
обикновените хора, свободата не може да съществува, тъй като е заместена 
от принципите на подчинение. Бидейки суверен, хората във всеки момент 
имат свободата да променят законите или да сменят правителството. 

Според проф. Христо Тодоров, философ от нов български университет, 
понятието свобода е едно от най-важните понятия в етиката: за да може 
дадено действие изобщо да бъде оценявано от морална гледна точка, то 
трябва да е извършено свободно. Само в този случай деецът носи морална 
отговорност. Ако е бил принуден да извърши действието от друг, отговор-
ността за него се носи от онзи, от когото идва принудата. В този смисъл 
изясняването на значението на понятието „свобода“ изисква да се направи 
задължително разграничение между свобода на действието и свобода 
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на волята. Едно действие е свободно, когато в момента на действието 
деецът има реалната възможност да постъпи и по друг начин, т.е. когато 
съществува поне още една алтернативна възможност за действие. Човек 
е свободен, когато липсва препятствие, което да му попречи да извърши 
онова, което иска да извърши. Липсата на пречка и препятствие пред осъ-
ществяването на едно вече взето решение дава достатъчно основание да 
говорим за свобода на действието. Според джон Лок (1632-1704) обаче, 
липсата на пречка не е достатъчно условие за наличието на свобода. има 
ситуации на действие, при които няма кой да попречи на някого да реали-
зира решението си, но има някой, който го принуждава да извърши нещо: 
нещо, което той не възнамерява да извърши и никога не би извършил, 
ако я няма принудата от страна на другия. 

на свой ред джон Стюарт Мил (1806-1873) стига до идеята, че преч-
ките и принудите, които правят хората несвободни, могат да бъдат не 
само външни, а и вътрешни (често казваме, че хората са станали „роби“ на 
своите страсти, желания, комплекси, страхове и тревоги). от такава гледна 
точка свободен е онзи, който може със силата на разума да контролира 
своите преживявания, следователно свободата е възможна при наличието 
на разум, заключава проф. Тодоров.

Представените тук разсъждения на проф. Евгений дайнов и проф. 
Христо Тодоров от нБУ относно това какво представлява свободата, имат 
своите неоспорими достойнства. Те обаче не засягат свободата в нейната 
духовна същност, в онзи богословски аспект, в който можем да намерим 
взаимоотношенията и корените на свободата и истината във вярата. 
както бе отбелязано, джон Стюарт Мил смята, че има вътрешни предпос-
тавки за това един човек или дори цяло общество, да бъдат несвобод-
ни – това са (според Мил) страстите и желанията. Библията нарича това 
„греховност“. В теологията свобода е свободата от робството на греха. и 
именно тук моята теза намира основателност – свободата е възможна само 
и единствено когато човек намери покой спрямо себе си и спрямо Бога. А 
това е възможно единствено чрез вяра в един истинен Бог.

Заветът на Христос, или как истината ще ни направи свободни

„Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови“
Жан-Жак Русо, Есе

В Евангелието на Йоан се намира едно от най-основополагащите из-
явления на Христос. В осма глава четем: „Тогава Исус каза на повярвалите 
в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; 
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“ (8:31,32)  



354 Рангел Младенов

(Съвременен превод на Библията (2004) казва: „Истината ще ви осво-
боди“). Само по себе си това изказване е лишено от смисъл. най-малкото 
защото не е ясно за каква истина говори Той и за каква свобода става 
въпрос. „Какво е истина?“, попита Пилат, когато исус бе застанал пред 
него в обвинение за богохулство, според което исус беше юдейският цар. 
очевидно истината е субективно понятие, възприемано различно според 
концептуалните идеи и потребности на обществото или индивида. Римля-
нин по произход, Пилат заема поста прокуратор на римската провинция 
Юдея в периода 26–36 г. по време на управлението на император Тиберий 
(14–37). несъмнено неговата личностна концепция за това какво е истина 
е предизвикана от трите култури, с които има досег – римската, гръцката 
и еврейската. Според Сенека – римски философ от времето на Пилат, „ре-
шаващото условие за създаването на моралния човек е разумът, който 
трябва да господства над чувствата, страстите, нагоните и навиците“. 
В този смисъл моралността е поставена в контекста на подчинението на 
човешката слабост на разума. още по времето на Сократ (V в. пр.Хр.) в 
Атина започват да се появяват така наречените софисти – „учители по 
мъдрост“, за които няма абсолютна истина, всичко е субективно и всяко 
положение може да се докаже точно толкова успешно, колкото и проти-
воположното му. Сократ, спазвайки своята максима „Аз знам, че нищо не 
знам“, задава въпроси, чиито отговори водят към нови въпроси, и диалек-
тически2 достига до положения, които не могат да бъдат отречени. По 
този начин той се стреми преди всичко да покаже на събеседника си не 
толкова истинността на своите твърдения, а по-скоро несъстоятелността 
на упоритото и лишено от основания настояване на позиция. искал е да 
покаже, че истината може да се роди диалектически, обхождайки всички 
положения, които могат да водят или да не водят до нея.

В този мултикултурален свят през I в. Пилат очевидно е объркан. 
несъмнено той познава както римската, така и гръцката философия, но 
очевидно личността на Христос провокира неговата душевност и търсе-
ния. „Какво наистина е истина?“, вероятно се пита той, докато Христос 
стои пред него като престъпник? Застанал пред него Спасителя заявява: 
„Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за 
истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас“. Вече споменахме, 
че истината, от гледна точка на Библията, е вечното Слово на Бога – λόγος, 
въплътено в образа на Христос. очевидно тук, в първа глава на своето 
Евангелие, Йоан има за цел да изясни концепцията за истинността, каквато 

2 През Античността – излагане на философски разсъждения във вид на диалог между две 
противопоставящи се страни.
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у древните гърци е била изкривена, що се отнася до вечните измерения 
на това понятие. 

Професор Фелипе Фернандес-Арместо в своята книга „Истината“ 
(Прозорец, 2006) задава същия екзистенциален въпрос относно исти-
ната: „Какво е истина? Притежава ли човекът способност да я познае? 
Дали се познава с чувствата, с разума или с интуицията? До каква степен 
човешката субективност ни приближава или отдалечава от истината? 
Цялата човешка мисъл и практика трябва да бъде прокарана през един 
критерий – доколко е истина.“  Във век, в който самозаблужденията на 
човека и човечеството са проявили всички свои гибелни последици, Фе-
липе Фернандес-Арместо поставя най-болезнения въпрос – как и в какво 
да търсим истината и възможно ли е да имаме неотносителен критерий за 
нея. В книгата си авторът осъществява „поглед отвътре“ върху мислене-
то и самосъзнанието на същото това човечество, което определено няма 
ясен критерий за това „какво е истина“, и доказва своята теза, базирана на 
думите на дж. н. кларк, че „за разума истината е онова, което е музиката 
за ухото и красотата за окото“.

и така, какво в действителност представлява свободата? какво има 
предвид Христос с изявлението си, че именно „истината ще ни направи 
свободни“? отговорът на този въпрос несъмнено се крие в контекста на 
това, което Христос казва малко преди това, а именно: „По тая причина ви 
рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, 
което казвам, в греховете си ще умрете“ (8:24). Тук „Ако не повярвате, че 
съм това, което казвам“ е фразата, която се нуждае от разяснение, за да 
разберем какво всъщност има предвид исус. 

на няколко места в Евангелието на Йоан исус прави изявления за себе 
си, които скандализират религиозната общност в Юдея. от позицията на 
засвидетелствания като „Истинската светлина“ от Йоан (1:9), Христос 
декларира себе си като изпратен от отец (8:18), заявявайки: „Аз и Отец 
едно сме“ (10:30) и „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не до-
хожда при Отца, освен чрез Мене“ (14:6). Той е истината, чрез която всеки 
човек – грешника – идва при Бога за изкупление (в богословието – свобода 
от греха). Ето защо исус счита за нужно да разясни какво представлява 
тази свобода, която Той обещава: „Истина, истина ви казвам, всеки, който 
върши грях, слуга е на греха. […] Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина 
свободни“ (8:34,36).

освен всичко, в думите на исус „Ако не повярвате, че съм това, кое-
то казвам“ се крие връзката между вярата, истината и свободата. Тази 
вяра в истинността на думите на исус и в неговата личност даде онази 
свобода на неговите последователи и ученици, които бивайки свободни, 
„бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, не приемаха 
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да бъдат избавени, други изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови 
и тъмници; с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; 
умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, 
бедствия и страдания; скитаха се по пустините и планините, по пещерите 
и рововете на земята – всички тия, бяха засвидетелствувани чрез вярата 
им“ (Евреи 11:35-39). Философията и идеологията днес биха казали, че 
това всъщност, което Христос предлага – истинска свобода – е по-скоро 
робство, обречено на мъчения и смърт. В подкрепа на такова едно стано-
вище биха могли да се приведат доводите, че всички Христови ученици, 
с изключение на Йоан, са били убити и са намерили смъртта си като мъ-
ченици. Всъщност, именно в това се изразява свободата, която учениците 
на Христос прегърнаха – в затвора пееха песни и химни (деяния 16:25), 
молиха се за убийците си (деяния 7:60), посрещаха смъртта с поглед от-
правен към небето, където самият Христос седи отдясно на отец (деяния 
7:55,56). В крайна сметка тази свобода – свободата да дадеш живота си 
за истината, в която вярваш – донесе християнството на света. Същото 
това християнство, което даде основание на просветителите да заявят, 
че именно то – християнството –  „е белег за цивилизованост“ (из реч на 
Алфонс дьо Ламартин пред френският Парламент, 1840 г.). 

Праведният чрез вяра ще живее, 
или как истината донесе свобода

„Безспорно рай на Земята е да накараш човешкия 
ум да се движи от милосърдието, да се опира на 
благоразумието и да щурмува подстъпите към 
истината.“                                      

              Франсис Бейкън, „За истината“

През XV–XVI в. Църквата и църковните водачи все по-често и актив-
но започват да се намесват в международните отношения и постепенно 
започват да дирижират почти изцяло политическия живот. Църквата обо-
сновава тази си роля с твърдението, че след като дейността ѝ има за цел 
вечното спасение на човечеството, тя има върховенство над тези, които 
се разпореждат с преходните земни блага. на този фон разривът между 
източната и Западната църква през 1054 г. се възприема от среднове-
ковния човек като катастрофа: безвъзвратното разкъсване на единната 
дотогава Църква кара хората да смятат, че вече никой не отива в Рая. С 
превземането на константинопол (1453) от османците усещането за ду-
ховна и политическа криза е толкова дълбоко, че изчезването от картата 
на Европа на могъщата православна империя се тълкува като Божие на-
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казание за еретичната източна църква. нахлуването на османските орди 
към сърцето на Европа се считало като настъпление с цел погублението на 
по-голямата част от християнското човечество от онези времена. Вълна от 
насилие залива католическа Европа. Пророкуват се дори и дати за края на 
света, който щял да настъпи през 1492 г. или 7000 година от Сътворението 
според византийското летоброене. очевидно политическата и духовна 
криза в Европа през XV в. е огромна.

В този исторически контекст през XVI в. в Църквата процъфтяват 
корупцията и злоупотребата с власт: римският папа се счита за неоспорим 
политически господар в Западна Европа и се намесва във всички конфли-
кти между християнските владетели. С изобретяването на печатната ма-
шина от Йоханес Гутенберг (1450) разпространението на Библията, която 
само през втората половина на XV в. има над 400 издания, набира сила. 
Така тя става най-четената книга в Европа, а вярващите започват сами да 
тълкуват Писанията без посредничеството на духовенството. 

През 1517 г. разпродажбата на индулгенции, уж с цел събиране на 
средства за войната с османците, а всъщност за да се покрият разходите 
по строителството на базиликата „Свети Петър“ в Рим, проектирана от 
донато Браманте, Микеланджело Буонароти, карло Мадерно и джовани 
Бернини (изграждането ѝ продължава 120 години – от 1506 до 1626), 
предизвиква негодуванието на Мартин Лутер, който на 31 октомври 
1517 г. на вратите на храма във Витенберг окачва своите 95 тезиси, с които 
критикува срамната търговия с индулгенции и правото на папата да дава 
прощение на греховете. индулгенцията представлява пълно или частично 
освобождаване от църковните наказания, наложени за извършването на 
даден грях, т.е. опростяване на греховете срещу заплащане на определена 
сума пари. Самото название индулгенция (лат. „снизхождение,  милост“) 
показва поквареността на тази католическа практика: институцията в 
лицето на папата показва „милост“ към твоите грехове, ако заплатиш за 
опрощаването им. 

Този акт на протест, разбира се, има своя исторически контекст. През 
1510 г. Мартин Лутер предприема едно пътуване до Рим по повод разреше-
ние на спор между две групи в Августинския орден – пътуване, отнело му 
два месеца, пресичайки пеша Алпите и Апенините. докато чака разреша-
ването на спора, отнело четири седмици, Лутер има достатъчно време да 
разгледа града. Той вярва, че поклонението на реликвите и посещението 
на различни святи места ще му донесе огромна духовна полза. Смята, че 
това може да съкрати мъките му в чистилището – не само неговите, но и 
на роднините му. Една от най-известните реликви по онова време била 
„Стълбата на Пилат” за която църквата казва, че чрез чудо била прене-
сена от Ерусалим в Рим. Всеки, който би се изкачил на ръце и колене по 
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28-те стъпала, казвайки по една молитва на всяко стъпало, щял да получи 
опрощение на греховете си: по 9 години за всяко стъпало – общо 252 го-
дини. Лутер запълзява по стълбата, но когато стига до върха пита себе си: 
„Кой може да каже дали това е истина?”. Просветлението, което дошло 
тогава оживява думите на пророк Авакуум: „Праведният ще живее чрез 
вярата си“ (2:4). именно това, което се случва в Рим кара Лутер седем 
години по-късно да отправи най-дръзките въпроси към папата. очевидно 
индулгенции, поклонение на реликви и свети места няма да му донесат 
така желаното опрощение и свобода. Вярата е тази, която води грешника 
към спасение. Ето защо неговите тези изразяват грозната лъжа на Църк-
вата относно вярата, истината и свободата – лъжа, която държи хората 
в робството на страха и греха:

„Папата няма воля, нито сила да опрости никакви наказания освен 
онези, наложени по негово усмотрение или чрез църковен канон. […] Про-
поведниците на индулгенции грешат като казват, че човек е освободен от 
всички наказания и е спасен чрез папските индулгенции. […] Онези които 
твърдят, че щом парите звъннат в ковчежето, душата излиза от чис-
тилището, проповядват само човешки доктрини. […] Нека онзи, който 
говори против истината за папските индулгенции, да бъде анатемосан и 
проклет.“ [част от 95-те тезиси на Мартин Лутер]

Лутер разбира, че спасението не се печели с добри дела, а се получава 
като безплатен дар от Божията благодат чрез вярата в исус Христос като 
изкупител на греховете.

Със своя протест срещу индулгенциите Мартин Лутер първоначално 
не се обявява срещу папата, смятайки, че някои духовници спекулират с 
името му. когато обаче през 1520 г. с була на папа Лъв X Лутер е отлъчен 
от църквата, той публично изгаря документа на градския площад във Ви-
тенберг и открито се противопоставя на папската институция. истината 
трябва да донесе свобода. 

немските князе подкрепят тези идеи, защото разбират, че отричане-
то на значението на Църквата е шанс за тях да се откъснат от римското 
влияние и властта на папата. Смелостта на един августински монах да 
предизвика църковната догма и да повярва в думите на Писанията, че 
„Праведният чрез вяра ще живее“, реформира не само християнското 
богословие, но и самата структура на държавната власт: тя произтича 
непосредствено от Бога, а Църквата се превръща в един от органите на 
държавната власт, който се грижи за спазването на Божия закон в страната. 
Така на едно чисто политическо ниво вярата на Лутер донася свобода и 
на немските князе.

освен това наследството на Реформацията за протестантския Запад 
се обобщава и в петте принципа на християнската вяра, формулирани на 
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латински и заложени от Лутер и последователите му в протестантската 
църква – принципи, чрез които протестантите се различават от католи-
цизма: 

1.  Sola Scriptura – Само (и единствено) Писанието – Библията е 
единствен и последен авторитет („Твоето слово е истина“, Йоан 
17:17) 

2.  Sola fide – Само (и единствено) вяра – спасението е възможно само 
чрез вяра („Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от 
сами вас; това е дар от Бога“, Еф. 2:8)

3. Sola gratia – Само (и единствено) по благодат – спасението е въз-
можно само по благодат („Защото по благодат сте спасени чрез 
вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога“, Еф. 2:8)

4.  Solus Christus – Само (и единствено) Христос – Христос е пътят към 
отец („Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда 
при Отца, освен чрез Мене“, Йоан 14:6)

5.  Soli Deo Gloria – обобщава първите четири принципа (цялата 
слава принадлежи единствено на Бога)

истината – такава, каквато я представя Писанието, е била скрита 
или манипулирана. духовенството представя своите догми за истина, а 
папските ex cathedra3 са единствената истина, в която хората трябва да 
вярват. Лутер обаче провъзгласява фундаменталните истини на вярата, 
изразени именно в тези пет принципа на Реформацията и 95-те тезиса, ко-
ито окачва на църквата във Витенберг. По този начин Лутер прокламира 
свобода от монопола на католическата църква, що се отнася до въпросите 
на вярата, спасението и начина на живот на вярващите. Тази свобода е 
резултат от познанието на истината за това, какво всъщност представ-
лява Църквата и какво казва Библията, а също и благодарение на вярата 
в Писанията като единствен и последен авторитет.  

      
Там, където няма закони, няма и свобода, 
или как просвещенските идеи донесоха свобода  

„Свободата без равенство е болна илюзия. Ра-
венството без свобода е държавен деспотизъм“           

                 Михаил Бакунин, „Що е анархизъм“

Римският император Марк Аврелий (121-180) в „Медитации“ пише за 
система на управление, в която „съществува един и същи закон за всички, 

3 Според римокатолическото учение папата е непогрешим, когато говори ex cathedra – 
когато се произнася по въпросите на вярата.
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една форма на управление, в която се прилагат равни човешки права и 
свободи в словото, както и идеята за царско правителство, което зачита 
в пълнота свободите на управляваните граждани.“

Близки до това са и идеите на Просвещението, намерили израз в 
принципите на науката и здравия разум – идеи, които прокламират всички 
да живеят щастливи и свободни в едно идеално уредено общество. Тези 
идеи водят до редица промени в общественото съзнание и държавните 
структури на управление през XVIII и XIX в. Така започват да се констру-
ират проекти за рационална организация на обществото и за формиране 
на нов манталитет, основан на здравия разум и научните постижения. 
Всъщност тези идеи променят цели общества и носят свобода.

  Английският философ и баща на класическия либерализъм – джон 
Лок (1632-1704) прокламира идеята за равенство между хората и правото 
им на собственост. Характерна черта на неговото политическо мислене и 
идеи е вярата във всесилието на законите като противовес на беззакони-
ето в абсолютистките монархии. Той защитава идеята за демократична 
държава, в която законодателната власт – парламента – има върхов-
ната власт, а изпълнителната власт, в ръцете на монарха, има за задача 
да осигурява безопасността на обществото. Ако тази власт – властта на 
монарха – не оправдае доверието на народа, той, суверенът, има право да 
я смени, дори и със сила. Ето защо за джон Лок „Там, където няма закони, 
няма и свобода“.   

В „Два трактата за управлението“ от 1689 г. джон Лок пише: „Това е 
свободата, да следвам моето желание във всички случаи, когато това не 
е забранено от закона, и да не бъда зависим от непостоянната, неопреде-
лена, неизвестна, самовластна воля на друг човек“.

когато говорим за проекциите на просвещенските идеи, несъмнено 
трябва да споменем Войната за независимост в Америка (1775–1783), 
която осъществява на практика идеите на джон Лок, както и тези на 
шарл Монтескьо, намерили своето приложение в борбата на Тринадесе-
тте колонии. В „Декларацията за независимост“ на Томас джеферсън от 
1776 г. е записано: 

„Ние считаме тези истини за видни от само себе си, че всички хора са 
създадени равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми 
права, че сред тези права са живот, свобода и стремеж към щастие. За 
осигуряването на тези права хората са създали правителства, но кога-
то някоя власт заплашва тези права народа има право да я смени и да 
създаде ново правителство. […] Ето защо ние, представителите на САЩ, 
в Общия конгрес, събрани, обръщайки се към Върховния съдия на света за 
нравствеността на нашите намерения, в името и с властта на добрите 
хора на тези колонии, тържествено оповестяваме и обявяваме, че тези 
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Съединени колонии са и по право трябва да бъдат свободни и независими 
щати. И в подкрепа на тази декларация, с твърдо упование в покрови-
телството на божественото Провидение, взаимно си заклеваме нашите 
животи, състояния и свещена чест.“

Така на практика американците постигат това, което Френското 
Просвещение създава като теория. Войната за независимост осъществява 
в действителност просвещенските идеи и вдъхва увереност в тяхното 
реализиране и на европейския континент. 

какво обаче кара заселниците в Тринадесетте колонии да се вдигнат 
срещу господството на Англия по източното крайбрежие на Америка? Това 
е вярата в един по-добър свят, в свободата и независимостта, равенство-
то и възможността сами да градят своето бъдеще: вярата, че всеки може 
да се издигне, благодарение единствено на собствените си способности, 
предприемчивост и труд.

„Декларацията за независимостта“ прокламира, че всички хора са 
равни и имат право на щастие. но тези права не се отнасят за индианците, 
негрите и метисите. Такива са заложените в декларацията идеи на Томас 
джеферсън, подкрепяни и от първият американски президент – план-
таторът от Вирджиния, джордж Вашингтон. В този смисъл робството в 
Америка поставя остър морален проблем, който представлява главната 
причина и на Север и на Юг да възникне движение за освобождение на 
робите, известно като аболиционизъм (от англ. abolish – „отменям, пре-
махвам“). Последвалата Гражданска война в САЩ (1861-1865) променя 
статуквото на робите в Юга: на 30 декември 1862 г. Ейбрахам Линкълн 
подписва  „Декларация за освобождение на робите“ и по този начин слага 
край на робството, което поставя основите за пълно премахване на роб-
ския режим изобщо. Въпреки това обаче, макар чернокожите да са свобод-
ни, то равноправното им навлизане в света на белите е далеч немислимо. 
Расизмът и сегрегацията остават, поддържани от южняците. 

В крайна сметка Поправка XIII към конституцията на САЩ от 1865 г. 
премахва робството:

„Нито робството, нито принудителният труд, освен като наказание 
за престъпление, извършителят на което е надлежно осъден, могат 
да съществуват в Съединените щати или на която и да е друга те-
ритория, намираща се под тяхна юрисдикция.“
Поправка XIV от 1866 г. предвижда равенство пред закона и правото 

на честен процес:
„Всеки, който пребивава на територията на САЩ има право на честен 
процес, независимо от гражданството си.“ 
През 1870 г. Поправка XV дава право на глас на цветнокожите:
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„Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може 
да им бъде отказано или ограничавано от Съединените щати или от 
който и да било щат по причина на расата, цвета на кожата или 
предишното пребиваване в робство.“ 
Само няколко години след Войната за независимост в САЩ по време 

на Френската революция „Декларацията за правата на човека и гражда-
нина“ от 1789 г. прокламира естествени и неотменими права на човека. 
В основата на тази декларация лежи концепцията за равноправието и 
свободата, принадлежащи на всеки индивид по рождение. За естестве-
но право на човека и гражданина се обявяват свободата на личността, 
свободата на словото и свободата на убежденията. декларацията лежи 
във фундамента на френското конституционно право и до днес. Тя е по-
твърдена и пренаписана в преамбюла на конституцията от 4 октомври 
1958 г. В нея е записано: 

„Хората се раждат свободни и остават равноправни в правата си. 
[…] Целта на всеки държавен съюз е осигуряването на естествените 
и неотменими права на човека. Такива права са свободата, собстве-
ността и съпротивата срещу потисничеството. […] Свободата е 
правото да се върши всичко, което не вреди на другите. Осъщест-
вяването на естествените права на човека стига до тези граници, 
които осигуряват на другите членове на обществото ползването 
на същите свободи. […] Никой не може да бъде обвинен, задържан или 
затворен освен в случаите, предвидени от закона. […] Законът може 
да забранява само действия, вредни за обществото. Той трябва да е 
равен за всички. Никой не бива да бъде ограничаван в изразяването 
на своите мнения, даже и религиозни, доколкото това не нарушава 
обществения ред. Свободното изразяване на мислите и мненията е 
едно от най-драгоценните права на човека. Ето защо всеки гражданин 
може да ги изказва, пише и отпечатва свободно. […] Собствеността е 
неприкосновено и свещено право и никой не може да бъде лишен от нея.“ 
несъмнено вярата в една напълно нова управленска система, лишена 

от абсолютизма на Стария режим във Франция, кара народните маси от 
третото съсловие да се вдигнат на борба с установения ред и статукво. 
Вярата в един по-добър свят, във възможността всеки гражданин на Ре-
публиката да има равни права пред закона, носи свобода в политическо, 
социално, юридическо и икономическо отношение.  

няколко години по-късно обаче, по време на Якобинската диктату-
ра във Франция, водачът на якобинците и санкюлотите – Максимилиан 
Робеспиер, осъществява т.нар. „червен терор“, по времето на който само 
за една година – от есентта на 1793 до лятото на 1794 г., са гилотинирани 
около 30 000 души като „врагове на народа“. В една своя реч пред конвента 
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от 5 февруари 1794 г. Робеспиер оправдава диктатурата на якобинците 
с думите:

„Ако в мирно време най-важната движеща сила на народното пра-
вителство е добродетелността, то по време на революцията, за да 
може да възтържествува демокрацията – оръжие на правителство-
то – трябва да бъде едновременното съчетаване и на добродетелта, 
и на терора: добродетел, без която терорът е пагубен и терорът, без 
който пък добродетелтта е безсилна, защото терорът не е нищо дру-
го, освен бърза, строга и непреклонна справедливост, т. е. проявление 
на добродетелта, а терорът не е просто един специален принцип, а 
е преди всичко извод от общите принципи на демокрацията, прила-
гана за най-неотложните нужди на отчеството, и следователно е 
еманация на добродетелта.“
нима вярата на Робеспиер в добродетелността и демокрацията оп-

равдава и осмисля терора на якобинците? Ако това е така, тогава трябва 
наистина да преосмислим своите идеали и да обосновем своите концеп-
ции: В какво вярваме и защо? нима девизът на Революцията и стремежът 
за „Свобода! Равенство! Братство!“ са достатъчно основание за диктату-
рата? и в крайна сметка в какво се изразява тази свобода? Свободата за 
едни донесе смърт за други.

десетилетие по-късно, през 1804 г. първият император на Франция, 
наполеон Бонапарт, провежда различни граждански, социални, икономи-
чески и финансови реформи, за да укрепи намиращата се в колапс Фран-
ция след Революцията. Създаването на Гражданският кодекс – по-късно, 
по време на Втората френска империя, наречен Наполеонов кодекс (име, 
останало като алтернативно и до днес), ликвидира всички феодални ин-
ституции и установява новите буржоазни норми на гражданския живот, 
основани на равенството пред закона и изява на свободната воля на ли-
чността в частния живот, свобода на индивида и съвестта, конкуренция, 
защита на собствеността  и семейството.  Със своята структура и уредба 
на гражданскоправните отношения кодексът е възприет като прототип 
за изработването на гражданското и търговското законодателство на 
всички страни от т.нар. романско (латинско) правно семейство – испания, 
италия, Португалия, Белгия, като е поставен и в основата на съвремен-
ното латиноамериканско право (с изключение на Бразилия, като бивша 
португалска колония) и на много държави от Африка, Близкия, Средния 
и далечния изток, бивши френски колонии. кодексът е в сила и до днес 
във Франция (с малки изменения). В тази връзка в края на своя бурен и 
изпълнен с премеждия и превратности земен път, от остров „Света Елена“, 
френският император заявява:
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„Моята истинска слава не е тази, че съм спечелил четиресет битки. 
Ватерло заличава спомена от тези победи. Но това, което не може 
да бъде забравено, и което ще живее вечно – това е моят Граждански 
кодекс.“
Съвсем закономерно „Декларацията за независимост“ на Томас дже-

ферсън и последвалият акт на независимост в Америка е посрещнат с 
одобрение от много обществени кръгове в редица европейски държави, но 
най-добре тази новина е посрещната във Франция – френското общество 
приветства американската независимост с чувството, че американците са 
постигнали това, което Просвещението във Франция създава на теория. на 
свой ред „Декларацията за правата на човека и гражданина“ е залегнала 
в османската реформация, наречена Танзимат от средата на XIX в. и по-
конкретно тя е застъпена до голяма степен в Гюлханският Хатишериф 
от 1839 г. и в Хатихумаюна от 1856 г. Така просвещенските идеи излизат 
извън границите на Европа, променяйки из основи османската империя. 
В Хатихумаюна четем: 

„Границите, обещани от наша страна на всички поданици на моята 
империя с Хатихумаюна от Гюлхане и в съгласие с Танзимата, без 
разлика от класи и вероизповедания, за сигурността на техните 
личности и техните имоти, и за запазване на тяхната чест, са днес 
потвърдени. Всички привилегии и духовни имунитети дадени на всички 
християнски общности или на другите вероизповедания, ще бъдат 
потвърдени и запазени, и ще осигури пълна свобода в упражняване на 
религията, както и никой не ще може да бъде принуждаван да смени 
религията си. Всички поданици на моята империя ще бъдат без вся-
каква разлика приемани в държавните граждански и военни училища, 
щом те отговарят на условията, а данъците ще се събират по един 
и същи начин от всички поданици на моята империя, без разлика от 
класа или вяра.“
но не можем да подминем просвещенските идеи и относно вярата. 

най-характерна особеност на Просвещението във Франция е критиката 
срещу Църквата – католическа и протестантска – идеи, стигащи до пълното 
ѝ отричане. неприязнеността към тази, според френските просветители, 
вкаменена и вредна институция се пренася и върху християнството изоб-
що. новата религия на разума заема неговото място. идеите на Франсоа 
Волтер (1694–1778) най-добре изразяват тези тенденции на Френското 
Просвещение. и вероятно тези представители на Просвещението в Ев-
ропа имат право. несъмнено католическата църква е допринесла за това 
през XVIII в. нейният авторитет не само да бъде оспорван, но и отричан. В 
„Кървавия указ“ на инквизицията от 25 септември 1550 г. за преследване 
на „еретиците“ (протестантите) в нидерландия, четем: 
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„Забранява се да се печатат, пишат, притежават, съхраняват, про-
дават, купуват, раздават в църквите, по улиците и на други места 
всички печатни или ръкописни съчинения на Мартин Лутер, Йоан Еко-
лампадий, Улрих Цвингли, Мартин Бусер, Жан Калвин и други ересиарси, 
лъжеучители и основатели на еретични безсрамни секти, порицавани 
от Светата църква. […] Забранява се освен това на всички миряни 
открито и тайно да разсъждават и спорят за Светото писание, с 
изключение на тези, които основателно са изучавали богословие и 
имат атестат от университетите. […] Такива нарушители на об-
щественото спокойствие се наказват: мъжете с меч, а жените – със 
заравяне живи в земята, ако не упорстват в заблужденията си; а ако 
упорстват, то се предават на огъня; собствеността им и в двата 
случая се конфискува в полза на хазната.“
очевидно свободата е въпрос на гледна точка, израз на целите и на-

меренията на този, който има власт. Христос даде тази свобода на човеш-
кият род, за да намери избавление от греховността си. Томас джеферсън 
изрази своите идеи за свобода, като предостави на колониите в Америка 
независимост и живот към щастие. Учредителното събрание във Франция 
в началото на Френската революция заяви идеите си за „Свобода! Равен-
ство! Братство!“. няколко години по-късно Робеспиер разбира свободата 
като оправдание за терор, в името на демокрацията. Тези примери по-
казват единствено, че човешкото разбиране за свобода е не само лишено 
от концептуалност, но и предопределя възможността за манипулация 
на възприеманата терминология. Ето защо човечеството днес се нуждае 
от ясна дефиниция за това, какво е истина и какво е свобода. както вече 
споменах, тези концепции могат и би трябвало да бъдат възприемани и 
осъществими единствено чрез вяра в онзи, който въплъти истината в 
себе си – исус Христос, Месията. 

 Ето защо апостол Йоан представя една друга перспектива. Той пише: 
„Ако кажем, че нямаме грях, лъжем [самозаблуждаваме] себе си, и исти-
ната не е в нас“ (1 Йоан 1:8). Истината – BλÞθεια, alētheia (гр. „истина, 
достоверност, реалност, действителност, истинското състояние на 
нещата“, Strong's Concordance with Hebrew and Greek Lexicon), казва Йоан, 
е присъща за всеки, който открие своята греховност. Това е така, именно 
защото Христос ни освобождава от греховността чрез вяра в истината – 
„ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“. 

дали якобинците и санкюлотите по време на Френската революция 
са били прави? Разбирали ли са греховността на своите деяния? Трина-
десетте колонии наистина ли са вярвали в своята безпогрешност? Гре-
хът в нас, казва Йоан, е този, който ни кара да водим войни, да сме роби 
на своето собствено его. Грехът ни кара да вярваме в нещо, което би ни 
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донесло свобода, но всъщност като общество си оставаме подвластни на 
греховността именно защото тази свобода идва единствено от Христос. 
А в този случай единствената пролята кръв – цената на свободата – е 
кръвта на самия Христос! 

Вместо заключение

„Човекът, който ти казва, че истина не същест-
вува, сам те приканва да не му вярваш. Така че 
не му вярвай!“     
      Роджър Скрътън, „Съвременна философия“

истината има изпълнена с превратности история. има ли обаче тя 
бъдеще? джордж Едуард Мур в „Някои основни проблеми на философия-
та“ пише, че истината и лъжата са еднакво сложни за интерпретиране, а 
следователно за дефиниране: „Какво е истина и какво лъжа – можем само 
да гадаем, защото и двете изглеждат негодни за анализ“. Ако възприемем 
тезата на Мур, то очевидно оставаме без ясен критерий за това, какво е 
истина. и ако нямаме ясна дефиниция за истината, то не можем да имаме 
и свобода, тъй като тя е нейно закономерно следствие. освен това Мур 
изключва изобщо възможността да търсим и намираме истината, тъй като 
тя не подлежи на анализ, а следователно не бихме могли да я разпознаем, 
да я дефинираме, да я възприемем. 

истината, според философите, както отбелязах, може да е универсална 
и да съществува отделно или поне обособено от всички свои конкретни 
изражения, или пък да е хипостаза (проявления и характеристики) – 
единствена истина, която обобщава и обяснява всички частни истини и 
ги прави да бъдат верни. В този смисъл Словото, за което Йоан говори, 
и в което той въплъщава Христос, Логоса (λüγος) носи значението и на 
двете – „Твоето Слово (Боже) е истина“ – истина, която е едновременно 
универсална и хипостаза. Абсолютната истина е крайната цел на всеки 
стремеж към истина. Тя трябва да е вечна, защото лъжата не може да я 
предхожда.

В една беседа на Сократ с младия Театет древногръцкият философ 
цитира покойния вече Протагор, според когото „нещата за мен са такива, 
каквито ми се струват, а за теб – такива, каквито се струват на теб“. 
Разбира се, по това време в Атина софистите – учителите на мъдрост – 
разпространяват своите идеи, според които няма абсолютна истина, 
всичко е субективно и всяко положение може да се докаже точно толкова 
успешно, колкото и противоположното му. днес като че ли истината е 
просто едно название, което даваме на своите мнения. Всеки сякаш има 
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своя собствена концепция за това какво е истина – онова, което е истин-
но за теб, не е непременно истинно за мен. С други думи, онова, което 
възприемаме като истина (в което вярваме като истина), произлиза от 
контекста, в който го виждаме. Това е субективизъм, от който сякаш не 
можем да се отървем. Ето защо се нуждаем от ясна дефиниция и абсолютен 
критерий за това какво е истина. не можем да се съгласим със Сократ, че 
истината за мен е една, а за теб – друга. истината не е въпрос на гледна 
точка. Ако е така, то тогава човечеството има проблем и той се изразява 
в субективизма на перспективата.  

истината застрашава мира! онези, които мислят, че я притежават, са 
склонни да се превръщат в преследвачи на останалите, и както всички 
тирани, убедени в превъзходството на собствената си раса, религия или 
класа, дори мъдрост, в стремежа си да установят своята истина, проливат 
кръвта на масите, търсещи свобода. дори и да не е скалъпена за налагане 
на потисничество, тя, истината, все пак е опасна, тревожеща, разруши-
телна. Тя може би е била удобно използвана в обществото в миналото, в 
търсене на претексти за войни и гонения. истината, която сме почувствали 
вътре в себе си, или в която вярваме безпрекословно, повлияни от едни 
или други идеи, идеали или концепции, може да се окаже (и се оказва) 
разрушителна.

Така човешките права от „Декларацията за правата на човека и 
гражданина“ се размиват в кръвта, пролята във Френската революция. 
Следователно и съвсем очевидно, истината за едни означава смърт за 
други. В този смисъл смъртта на Христос означаваше свобода (от греха) 
и живот за онези, които вярваха в него като Пътя към отец и като исти-
ната, Логоса. В този смисъл първосвещенникът каяфа предсказа, че исус 
ще умре за народа: „По-добре един човек да умре за людете, а не да загине 
целият народ“. и точно в това се изразява истината, която Христос носи 
в себе си – Той умря заради тази истина, сам Той беше истината и даде 
свобода на онези, които повярваха, че думите Му са истина. несъмнено, 
мнозина платиха с кръвта си заради това, но за разлика от разгледаните 
примери, истината на Христос не предизвиква войни, а свободата, постиг-
ната в резултат на вярата в нея, е, и носи мир с Бога.   

В едно общество на компромис и отстъпки пред конкурентните глед-
ни точки, в което гражданите не се решават да изискват истината и да 
изобличават лъжата, става невъзможно да се защитава традиционното 
нравствено разграничение между редно и нередно, правилно и неправил-
но, истина и измама. В този смисъл Спиридон казанджиев (1882–1951) в 
своето есе „Колективния човек“ заявява:

„За криза на човека ние говорим всеки път, когато се наруши единство-
то на неговото духовно битие. Исторически характер обаче кризата има, 
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когато причините, които я пораждат са не индивидуални, а колективни, 
сиреч когато тя засяга духовната среда, в която се корени отделното 
съзнание. Колкото по-широко и по-дълбоко е засегната в такъв случай 
тази среда, толкова по-голяма е и кризата на човека. Поради това, че един-
ството на колективното, а ведно с него и на индивидуалното съзнание е 
нарушено, всички ценности са се превърнали в условни величини; тяхната 
абсолютна валидност се е сменила от друга – относителна [такава].“ 

нима наистина нашите ценности са условни величини? Толкова ли сме 
затънали в своята човешка духовна криза, че не можем да дефинираме с 
абсолютна валидност своите представи, понятия и концепции, сведени, 
за жалост, само до тяхната относителност и субективност?

„Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;  
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни“
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„Ще познаете истината и истината ще ви 
направи свободни“ 

 (Йоан 8:31-32)

Това беше житейското и научно мото на авторитетния учен професор 
Пламен Симеонов Цветков (1951–2015), преподавател в нов български 
университет. Есето е във връзка с втората годишнина от кончината на 
големия учен и преподавател, който беше дълбоко вярващ човек.

Цитираните думи в мотото са отправени от исус към повярвалите в 
него юдеи. интересно е, че в продължение на разговора, след като исус 
заявява, че е Син на Бога, юдеите решават, че Той има бяс. и в края на 
разговора започват да хвърлят камъни по него (ст. 59). 

Ще започна със значението на думите вяра, свобода и истина според 
тълковния речник. 

Вяра. 1. Убеденост, увереност. Вяра в доброто. 2. Разг. Вероизповеда-
ние. • на вяра. Дадох му на вяра пари. 

Свобода. 1. Спец. Във философията – възможност отделният субект 
да проявява собствената си воля. 2. Липса на ограничения от обществе-
но-политически или друг характер. Борба за свобода. Свобода на словото 
и печата. 3. Възможност да се извършва нещо без ограничения. Права и 
свободи на гражданите. • Лишавам/лиша от свобода. • Пускам/пусна 
на свобода. Пусни птичката на свобода! Свободен университет. Универ-
ситет, който е на самоиздръжка, не получава държавна субсидия; частен 
университет.

Истина. 1. Това, което отговаря на действителността. Казват, че се 
оженил, но не било истина. 2. Съждение, проверено в практиката. Стара 
истина. Горчива истина.

Според общоприетото значение на думите вяра, свобода и истина, те 
се отнасят към начина на мислене, възприятие, действие, състояние и дей-
ност на отделна личност или социални групи, техните права и суверенност. 
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Тъй като мотото е текст от Библията, ще разгледам думите вяра, 
свобода и истина в техния библейски контекст. Ще започна с понятието 
истина, защото е употребено двукратно в горепосочения цитат. 

В основата на първото управление на израилевото общество е 
ядро от хора – безкористни и обичащи истината. В книгата изход тъстът 
на Мойсей (мадиамският жрец Йотор) забелязва, че зет му седи да съди 
народа сам от сутрин до вечер (в синайската пустиня) Съветва го да си 
избере способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят 
несправедливата печалба (изх. 18:1, 13, 14, 21-23). След смъртта на Мой-
сей първите наставления на водача на израилтяните исус навин са: да се 
боят от Господа и да Му служат с искреност и истина (и. н. 24:1, 11, 14). В 
царската династия на израил, в началото също се проявява стремеж към 
придържане към истината. Цар давид преди да умре заръчва на сина си 
Соломон – да внимава той и потомството му в пътя си, да ходят пред Бога 
в истина от цялото си сърце и от цялата си душа, за да успяват във всичко, 
което правят (ІІІ Царе 2:1-4). Цар Соломон поучава народа си в Притчи 
Соломонови: „Устните, които говорят истина ще се утвърдят завинаги, 
а лъжливият език ще трае за минута“ (Пр. 12:19). и поръчва на сина си: 
„купувай истината и не я продавай, също и мъдростта, поуката и разума. 
Сърцето ми ще се радва, когато устните ти изговарят правото“ (Пр. 23: 23, 
15). Пророците стават стожери, които бдят за опазването на истината 
както от царете и управниците, така и от народа. исая отправя упрек, че 
правосъдието е отстъпило назад и правдата стои далеч, защото истината 
е паднала на площада и правотата не може да влезе. истината я няма и 
който се отклонява от злото, става плячка (ис. 59:14, 15). Предвещава на 
Якововия дом за избавените (от плен), че няма вече да се облягат на този, 
който ги порази, а ще се облягат с истина на могъщия Бог (ис. 10:20, 21). 
За Христос предсказва, че пречупена тръстика няма да отреже и замъждял 
фитил няма да угаси, ще постави правосъдие според истината (ис. 42:3). 
А поръката на пророк Захария е: „обичайте истината и мира“ (Зах. 8:19). 
истината е в основата на младата църква. Апостол Павел наставлява 
новоповярвалите християни от Ефес да отхвърлят лъжата и всеки да 
говори с ближния си истината. Апостолът завършва посланието си към 
филипяните с призива да зачитат всичко, което е истинно, честно, чисто, 
любезно, благодатно, добродетелно и похвално. думите, които придружа-
ват истината, подчертават красотата, която тя би могла да излъчи. 

от споменатите текстове се вижда, че думата истина се употребява 
с понятията искреност, сърдечност, мъдрост, поука, разум, правосъдие и 
мир. Тя е свързана и с говорене, служене на народа, сърдечна радост, успех 
в начинанията, но и страх от Бога. За познаване на истината имат отговор-
ност родителите, управляващите, както и всяка отделна личност. истината 
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е противопоставена на злото, лъжата и измамата. на нея човек може да се 
облегне. За християнството истината е личност – исус Христос и неговите 
думи: „Аз съм пътят и истината, и животът“ (Йоан 14:6). Ще приключа биб-
лейското изследване на употребата на думата истина със значението на 
прилагателното истински, според българския тълковен речник. Истински. 
1. който отговаря на действителността. Истински случай. 2. който е чист, 
неподправен, нефалшифициран. Истински диамант.

Следва думата свобода. Свободата е съществена тема, засегната в 
Свещеното писание. Тя е заложена в началото на закона на израилтяните, 
представен от Моисей в полите на планината Синай. непосредствено след 
декалога, който по същество е „неувреждане на ближния“, пророкът чете 
в подробност закона: „Ако купиш роб евреин, шест години ще работи, а в 
седмата ще излезе свободен, без откуп.“ (изх. 21:2). Пророк исая съветва, 
че в дните на постене човек трябва да върши правда, т. е. да развързва не-
справедливите окови, да разхлабва връзките на ярема, да пуска на свобода 
угнетените и да счупва всеки хомот (ис. 58:6). Водачите на ранната църква 
поръчват да има равнопоставеност между новоповярвалите християни. 
Апостол Павел нарича галатяните „братя“ в посланието си към тях и им 
съобщава, че всички повярвали в Христос са Божии синове. Вече няма 
разлика в отношенията между юдеин, грък, роб, свободен, мъж или жена, 
защото всички са едно в исус Христос (Гал. 3:28). Апостолът прави подобно 
изявление и в Посланието към колосяните. Християните са съблекли ста-
рия човек с делата му и са се облекли в новия. Вече не може да има грък и 
юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен (кол. 3:11). 
но апостол Петър предупреждава в писмо до пръснатите евреи-християни 
да не употребяват свободата за покривало на злото. 

дотук думата свобода е придружена от понятията закон, морал, братя, 
Божии синове и християни. Противопоставена е на окови, ярем, хомот и 
гнет. Пледира се за равноправие (под върховната власт на Бога) между 
хора с различна националност, пол, произход и социален статус и неув-
реждане на ближния.

какво разгневява юдеите, когато исус им заявява, че ако пребъдват 
в неговото учение, са негови ученици. и ще познаят истината и истината 
ще ги направи свободни? (Йоан 8:31-32). Те остават в недоумение, как след 
като имат самочувствието на Аврамово потомство, което никога не е било 
слуга на никого, ще станат свободни? Засегнати са и от изявлението на 
исус, малко преди това, че ако не му повярват, ще умрат в греховете си. Те 
са народът на Бога, но техните предразсъдъци пречат да разпознаят дъл-
гоочаквания от тях Месия, та чак го замерят с камъни. Те са имали нужда 
да се освободят от оковите на религиозната си предубеденост, водеща до 
грешни намерения и постъпки. 
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Въпросът за вярата е застъпен предимно в новия Завет. В Посланието 
към евреите е дадено нейното определение. „А вярата е даване твърда 
увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които 
не се виждат“. Чрез вяра благочестиви хора са намирали своето спасение 
и са правели чудеса, като се започне от ной, който се доверява на Божието 
откровение и се спасява заедно с дома си от Всемирния потоп. Без вяра 
не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога трябва да 
вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които го търсят (Евр. 11:1, 
7, 6). има ли значение колко голяма е вярата? исус казва на учениците си, 
че ако имат вяра колкото синапово зърно, ще кажат на планината: Пре-
мести се от тук там и тя ще се премести. и нищо няма да е невъзможно за 
тях (Мат. 17:20). Важното е да не се допускат съмнения и да се прощава 
на ближния (Лука 17:6; Марк 21:21). Апостол Яков предупреждава, че 
вярата, ако не е подкрепена с добри дела, сама по себе си е мъртва, защо-
то и бесовете вярват и треперят. А молитвата, която е с вяра, ще избави 
страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се 
простят (Як. 2:9, 15-17,19; 5:15). Вярата в Христос спасява от безизходица 
(деян. 16: 301 31) Тя е дар от Светия дух (Ікор. 12:9). Вярата е във върхо-
венството на исус Христос. Тя е добродетел и спасение. Чрез нея може да 
се постигне невъзможното.

като обобщение: трите съществителни вяра, свобода и истина, които 
разгледах в библейския контекст, са свързани със суверенитета на Бога, 
мъдрост, сърдечност, морал, правосъдие, лоялност благородство, благо-
получие и дръзновение. Тяхното общо значение се съдържа в думите на 
исус: Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие 
правете на тях (Мат. 7:12).

Проследих употребата и значението на вярата, свободата и истината 
в контекста на Библията, включително и на Ранната църква. Последният 
призив на исус към учениците Му е: Идете по целия свят и проповядвайте 
благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спа-
сен, а който не повярва, ще бъде осъден (Марк 16:16). Впоследствие шепа 
гонени и изтребвани последователи успяват да преобърнат мисленето 
във Великата римска империя. През 313 г. император константин І обя-
вява толерантност към християнството чрез Миланския (Медиоланския) 
едикт. През 380 г. император Теодосий І провъзгласява християнството за 
официална религия на Римската империя. Ще се спра на приложението 
на вярата, свободата и истината от християнска Европа. Ще започна със 
завладяването на Америка.

През 1492 г. се поставя началото на съвременната ера, когато колумб 
прекосява Атлантическия океан. Светът вече е затворен. С откриването 
и завладяването на новия континент се извършва най-големия геноцид 
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в историята на човечеството. Стремежът към забогатяване е първата 
цел на експедицията. колумб осъзнава, че златото било стръв за кралете, 
та да се съгласят да го финансират. друг мотив е стремежът към разпро-
страняване на „светата християнска вяра“. Това начинание трябвало 
да осигури средства на Светата Църква за завладяване на Йерусалим и 
възвръщане на светите места. Третият довод е свързан с оползотворя-
ването на природата.1

колумб дава израз и на възхитата си от чудната гледка на цялата 
земя, разкриваща се пред очите му с високи, красиви планини, прорязани 
от чудни долини. Рибите са с най-красиви багри. „Птичите песни са така 
омайни, че на човек му се ще никога да не се откъсва от тях. Ята папагали 
скриват слънцето.“ дори вятърът „духа много гальовно“. дърветата са 
„яркоцветни“. Приятното и омайно благоухание на цветята и дърветата 
носи върховна наслада. никое друго място под слънцето не е изглеждало 
по-красиво и величествено. Христофор съжалява, че езикът му е беден и 
ръката му не би могла да опише удивлението от неповторимата красота. 
Чувствал се като омагьосан. 

Първото нещо, с което местните хора впечатляват Колумб е 
липсата на дрехи, които са символ на цивилизованост. Те са много добре 
сложени, с красиви тела и приятни лица. индианките са подобни на пре-
красни русалки или нимфи. При завладяването християните се чувстват 
силни със своята религия, която въвеждат в новия свят. оттам донасят 
злато, богатства и роби. Така испания, която смятали за бедна, става най-
богатото кралство. 2 

Как е постигната тази блестяща победа, след като жителите на 
Америка са превъзхождали многократно по численост противниците си 
и се сражавали на собствена територия? Завоювано е Мексико, чиято ци-
вилизация е най-развитата. Първоначалната представа на индианците за 
испанците, че са богове, оказва парализиращо въздействие. А испанците, 
като пристигнат някъде, свикват местните управници и стрелят много-
кратно с оръдията във въздуха. дори не се налага да воюват, след като 
местните жители биват обзети от ужас. най-известният от конквистадори-
те е испанският офицер Ернан кортес. намерението му е да покори самата 
империя. Чрез точна система за информиране той успява да вникне във 
вътрешните междуособици сред индианците. Те дори го умоляват да се 

1 Тодоров, Ц. Завладяването на Америка и въпросът за другия, Прев. от френски. София, 
1992, 8–17.
2 Пак там, 26–27, 37, 44, 47.
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намеси в раздорите им като помощник и закрилник. А Богът на испанците 
е по-скоро помощник, отколкото Господар.3 

испанците са очаровани при първите си впечатления от кулите, хра-
мовете и постройките, издигнати в самите води на лагуната в Мексико. 
Сравнявайки ги с вълшебните замъци от Амадис, те се питат дали всичко, 
което виждат не е сън. но градът е разрушен и сринат до основи. от 80 
милиона население в Америка през XVI в. остават само 10. Геноцидът не 
може да се сравни с нито едно от големите изтребвания през XX в. ис-
панците са отговорни за пряко убиване, „микробен удар“ от донесената 
шарка, измиране в мините от глад и изтощение, жестоко малтретиране от 
надзиратели (включително и от негри), дамгосване по лицето и тялото от 
често сменящите се господари на робите, масова смъртност по корабите 
(изхвърлените трупове се носят като талпи в морето) и пр.

отношението на християните към индианците е потресаващо. из-
тръгват кърмаче от обятията на майката и го хвърлят пред очите ѝ да 
бъде живо разкъсано от гладното им куче. Стотина души, за да проверят 
остротата на сабите си, извършват поголовна сеч на животни, мъже, жени 
и деца. други – горят живи. на клоните на едно голямо дърво един капи-
тан обесил много индианки, а за стъпалата им обесил малките им деца 
и пр. Подбудите за тези зловещи действия, според съвременните автори, 
са стремежи за бързо и голямо забогатяване, властване и демонстриране 
способност да сеят смърт, далеч от централната власт и кралския закон.4

Противникът на конквистадорите проф. Франсиско де Витория – те-
олог, юрист и хуманист разгромява оправданията за войните в Америка. 
но той счита, че една интервенция е законна, ако се извършва за закрила 
на невинните от тиранията на вождовете или от туземните закони. но 
що е тирания? испанците са не само страна, но и съдник – решават на-
пример, че жертвоприношението на хора е тирания, а изтребването не е. 
Той смята, че варварите не са в състояние да се самоуправляват по-добре 
от умопомрачените или от дивите зверове и животните. доминиканецът 
Томас ортис пише, че те ядат човешко месо. Повече от всеки друг народ 
са содомити. Те са тъпи и смахнати. не се поддават на възпитание и поука 
от наказания. не зачитат тайнствата на вярата. Брада не носят. Скубят 
се и се обезкосмяват. По-тъпи от магарета са и не си дават труд за нищо. 

Папа Павел ІІІ в своята вула от 1537 г. заявява, че бидейки истински 
човешки същества, индианците по никакъв начин не могат да бъдат ли-
шени от свобода, нито от владеене на своите блага. карл V със закон от 
1542 г. изрично забранява да се вземат за роби индианци. Епископ Рамирес 

3 Пак там, с. 53, 73–74, 95–96, 98–99, 102, 106.
4 Тодоров, Ц. Завладяването на Америка и…, с.126, 130, 133–142.
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де Фуенлеал пише до крал V, че не бива да се допуска поробване на инди-
анци, защото те трябва да обработват земите и докато са многочислени, на 
испанците нищо няма да им липсва. испанците сложили край на жертво-
приношението на хора, на канибализма, полигамията и хомосексуализма. 
Въвели християнството, европейското облекло, домашни животни, сечива 
и технически нововъведения. За някои от тези подаръци и положителни 
придобивки е платено твърде скъпо.5 Постепенно се създават иберо-аме-
рикански общества, в които висшата и средната класа е с предимно евро-
пейски произход. Те управляват преобладаващото индианско население.6 

Останалите атлантически сили – французи, англичани и холандци 
имали по-късен старт в колониалните инициативи. Жак картие (1491? – 
1557) изследвал и завладял „нова Франция“ (канада). Създадени били и 
селищата на френските религиозни дисиденти – хугенотите, на терито-
рията на днешна Северна и Южна каролина. новият свят се превърнал 
в поле за надпревара между французи и испанци, чието съперничество 
започвало още в Европа и продължило до края на ХVІІ столетие. 

Англичаните и холандците нямали ефективно присъствие до начало-
то на XVII в. Английски кораби участвали в робската търговия на кариб-
ските острови, но и нападали испанските златни флотилии. Европейските 
проблеми, свързани с различията в християнската интерпретация, били 
пренесени в новия свят. Големият памфлетист от края на XVII в. – Ричард 
Хаклит, бил непримирим адвокат на завладяването на Северна Америка, 
като се мотивирал с два довода. Трябвало да спре проникването на като-
лицизма сред местното население и да се създаде възможност и терен 
за преместване на преследвани европейски протестанти.7 към 1700 г. 
в Северна Америка живеят около 400000 души, дошли отвън (главно 
британци). колониите били подобни на античните гръцки градове. Това 
прави заселниците значително независими от държавата майка. Услови-
ята в новия свят подриват възможността на правителството в Англия да 
държи под контрол своите колонисти. 

В развитието си, индианците в Северна Америка през XVII в. едва 
навлизат в земеделието. независимо от това те предлагат ценни съвети 
на белите заселници. В първите си дни масачузетските колонисти са 
спасени от глад от индианците, които ги снабдяват с храна и семена за 
посев. но това впоследствие не кара европейците да се отнасят по-добре с 
тях. Постепенно селищата на белите нахлуват в традиционните им ловни 
земи. Така започва една дълго проточила се епоха на борба. Тя завършва 

5 Тодоров, Ц. Завладяването на Америка…, 145–148, 158, 161, 167–168, 171, 173.
6 Робъртс, джон. Кратка илюстрована история на света…, с. 364.
7 Пантев, А., Гаврилов, Б. Пътят на модерния свят. София, 1994, с. 55, 57.
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с измиране на много туземни народи. някои успяват да оцелеят, благода-
рение на придвижването си на запад. През 1700 г. Северна Америка вече 
е станала тигелът, в който се претопяват различни раси. 8

През 1774 г. английските власти окончателно забранили колонисти 
да заемат земи на запад. Зараждащият се конфликт между колониите и 
метрополията се изострил и с опитите на Англия да спре по законодате-
лен път местната колониална промишленост, като неин съперник. През 
1773 г. английското правителство се опитало да наложи монопола на 
източноиндийската компания в търговията с чай. Група жители на гр. 
Бостън, преоблечени като индианци и под влиянието на изпития алкохол, 
нападнали английските търговски кораби и изхвърлили балите с чай в 
морето. „Бостънското чаено парти“ било начало на открита конфронта-
ция. През 1775 г. започнала война за американската независимост.9 През 
1776 г. конгресът приема „декларация за независимост“. 13-те английски 
колонии в Северна Америка се превръщат във федерална държава – Съ-
единени Американски щати. колониите се отделят от метрополията и се 
създава нова държава. През 1777 г. е приета първата конституция на САЩ, 
наречена „Параграфи на конфедерацията“. Войната между Англия и САЩ 
приключва през 1781 г.10 

В началото общуването между откриватели и „откривани“ е мирно, 
даже идилично. Първите индианци приветстват Адмирал колумб с лю-
бопитство, гостоприемство, почит, но и с ужас. колумб забива на местна 
земя веднага флага с кръстен знак и буквите Ф и и – Фердинанд и изабела, 
джон Смит – британския си флаг, а Жак картие учи местните обитатели 
да казват: „да живее кралят на Франция“. Тези действия се основават на 
убеждението, че достигнатата земя е ничия. Мнозина от първите откри-
ватели сляпо вярват в божествената правота на бруталните заграбвания. 

Сгромолясването на империята на ацтеките и на инките, на културата 
на маите и на другите племена не е внезапно. Столетия преди идването 
на европейците започва тяхната вътрешна ерозия и децентрализация. 
Чилийският поет Пабло неруда казва: „Те ни взеха всичко – език, култу-
ра, вяра и история. и в същото време ни дадоха всичко – испански език 
и испанска култура!“. Английското навлизане в атлантическите райони 
е по-малко обременено от условия, монополи и регламентации. Свобод-
ното заселническо усвояване прилага родените в Европа принципи и 
методи на новата идея за прогрес в новия свят. испанците не успяват да 

8 Робъртс, джон. Кратка илюстрована история…, 365–367.
9 Пантев, А., Гаврилов, Б. Пътят на модерния свят…, 268–274.
10 Пантев, А. Глушков, Х. Мишев, Р. История на новото време…, 124, 125, 127.
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оползотворят преимуществата на плодородната земя, много по-богата от 
североамериканските площи.

Пристигналите през 1621 г. английски преселници до бреговете 
на Северна Америка, преди да стъпят на чужда земя, подписват още на 
борда на кораба „Свещено споразумение за равенство и взаимопомощ“. 
В САЩ днес има само два национални празника, посветени на личности: 
на колумб, създал предпоставките за робството и на Мартин Лутър кинг, 
станал жертва в усилията за крайното му унищожение. Америка чрез една 
държава САЩ става нарицателно понятие за успех, величие и надежди. 11 

Американското кредо, известно под името „американска мечта“, се 
е превърнало в идеал, достоен за подражание и следване; един начин на 
живот, чиито основни компоненти най-общо могат да бъдат определени 
като вяра в свободата, самостоятелността, равенството на шансовете, 
върховенството на закона, културния и политически егалитаризъм, при-
вързаност към демокрация и религиозност. Това е съвкупността от идеи, 
с които американската нация представя себе си в своите собствени очи, 
както и в очите на света. По принцип съставките на кредото са считани от 
американците за универсално приложими, валидни за всички общества 
и народи. но както вече споменах, за да се стигне до тези придобивки, 
местното индианско население е платило твърде скъпо.

Ще се върна в изследването си, към Европа. Западна Европа през Ре-
несанса (XIV–XVII в.) се превръща в люлка на новото време (XV – нач. XX 
в.). След XV в. тя дава на света оръдията на съвременната цивилизация. 
През XVIII–XIX в. Европа извършва научно-техническа революция и кос-
мополитизира земната цивилизация. 

България през X–XIV в. е неразделна част от източнохристиянския 
културен модел и свързващо звено между византизма и славянския 
свят. Българите са в центъра на езиковата, религиозната и културната 
общност Slavia Orthodoxa. След завладяването на Балканите от османците 
тя губи териториите и значението си.

Буржоазният динамизъм сближава ориента с духовните постижения 
на Западна Европа. Либерализмът с възгледите за свобода и толерант-
ност импонират на българското общество да създаде нова организация 
на културата. Просвещенските представи на българите са за утвържда-
ване правата за политическа и духовно-религиозна независимост. През 
Българското възраждане започва засилено възприемане на културни 
форми, идеи, образци и др. от Европа. Българите имат пред себе си също 
и опита на славянските страни и на балкански съседи и творчески го при-
лагат. Посредник е и турската културна система чрез европеизацията на 

11 Пантев, А. Защо две Америки…, с. 99, 100, 104, 150, 172, 174, 211.
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Турция, главно чрез Цариград. Така европейската духовна вълна достига 
българското културно поле, премесена с византийско-гръцки, турски, 
славянски, руски и азиатски вкусове и предпочитания. но адаптивният 
процес се оказва продължителен и труден от неспирния натиск, упраж-
няван отстрана на традиционните партньори на българската култура. 
Част от тях, поради своите политически интереси, са заинтересовани 
да прекършат ясно оформилата се тенденция за европеизация, за да 
задържат българската култура в лоното на ориента или под опеката на 
източноправославната ортодоксия.

Процесите на изграждане на модерната национална култура (XVIII–
XIX в.) продължават и след освобождението. Учудваща е духовната мощ на 
българската нация, която за кратък период прави огромен скок от средно-
вековните духовни стандарти към модерната буржоазна цивилизация.12 

През 1989 г. е реализирана мечтата на няколко поколения българи 
от Възраждането до днес – страната да е част от демократичния и проспе-
риращ Запад. Съветската империя в Централна и източна Европа рухна. 
комунистическите режими в Европа, опитващи се да заменят християн-
ството с „вяра в светлото комунистическо бъдеще“, отидоха в историята. 
Живеем в бързо глобализиращо се общество, базирано на космическите 
комуникации. България извърши цивилизационна и геополитическа 
промяна. През 2004 станахме член на нАТо, а от 2007 и пълноправен 
член на Европейския съюз. (А през настоящата 2018 година България 
пое председателството на Съвета на ЕС б. а.). Амбициите на исляма да е 
политическа алтернатива на западната демокрация нараства и все пове-
че държави официално го обявяват за своя правна и социална доктрина, 
а борбата с атентатите на ислямските фундаменталисти се превърна в 
световен проблем. 13 

Християнското общество е носител, реализатор и проводник на 
прогресивни идеи като права, свободи, икономически либерализъм, 
стопански прогрес и повишаване стандарта на отделната личност в съ-
временния свят. 

но предупреждението на апостол Петър християните да не употре-
бяват свободата за покривало на злото, остава актуално и до днес. Човек 
е склонен да върши своеволия, ако няма страх от Бога и се чувства недо-
сегаем от властта и закона. Подобна е тенденцията и при доминиращите 
нации, водени от политическите си интереси.

12 Грозданова, Е. Българската култура през Възраждането…,  с. 608.
13 Стоянов, Л. 1989 – година на прелом и надежди. Статия. София, 2009, с. 12, 17.
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Ще обобщя резултатите от моето изследване. В уводната част стиг-
нах до заключението, че според тълковния речник значението на думите 
вяра, свобода и истина се отнасят към начина на мислене, възприятие, 
действие, състояние и дейност на отделна личност или социални групи 
и техния суверенитет. 

В библейския контекст трите съществителни са свързани с върхо-
венството на Бога, мъдрост, сърдечност, морал, правосъдие, лоялност 
благородство, благополучие и дръзновение. В библейския речник хрис-
тиянската вяра е възприемането от ума на истинността на божественото 
откровение и на ученията, които то изявява на света. Според монотеис-
тичните учения човек има достъп до духовната действителност и може 
да разбере какво се случва в нея само и единствено чрез вярата. но без 
християнството, той е лишен от милостта и прошката на един Творец, 
който обича творението си. Вярата в идеята за „светлото комунистическо 
бъдеще“ е разбулена през 1989 г. Липсата на вяра в абсолютна истина 
води до хаос. 

Трите разглеждани понятия са тясно свързани със суверенитета. В 
речника за чуждите думи суверенитет (фр. Souveraineté) е: 1. Право на 
упражняване на върховна власт. 2. Вътрешна и външна независимост на 
държава. Суверенитета е правото на нациите за самоопределение. Той е 
основен принцип на международното публично право, отразен в Устава на 
оон. За правна основа на суверенитета служат конституциите, деклара-
циите и общоприетите принципи на международното право. С развитието 
процеса на глобализация напоследък категорията „суверенитет“ се свърз-
ва с факта, че в новите условия, интересите на държавата, институциите и 
отделните личности могат да бъдат застрашени от световния тероризъм.

Един правов ред сам по себе си е суверен. Разгледан обаче от гледи-
щето на по-висшия ред, той вече не е такъв. Тук историята налага поправ-
ка. нужно е да се види ефикасността им. Проблемът за връзката между 
правните норми съдържа както логическа преценка, така и историческа 
преценка по отношение на конкретните състояния на волята.14

накрая, като студентка от нБУ – департамент история, ще изразя 
радостта си, че след 1989 г. бяха създадени условия за създаването на 
нов български университет. Тук големият учен и преподавател Пламен 
Симеонов Цветков образова цяло поколение от млади хора и остави забе-
лежителна и оригинална книжовна продукция, която е широко достояние 
и вдъхновение и след неговата преждевременна смърт.

14 Баталя, Ф. Суверенитетът и неговите граници. Прев. от ит. София: Придворна печат-
ница, 1941, с. 23.
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Вяра – свобода – истина

Габриела Георгиева

на 17 септември източноправославните християни почитат паметта 
на великомъчениците Вяра, надежда, Любов и майка им София. Трите дъ-
щери умират в името на Божия син през 126 г. по време на управлението 
на император Адриан. Те не се отричат от вярата си в Спасителя и затова 
са подложени на страшни мъчения1, описани в житието им, и накрая са 
обезглавени. както останалите светци, които умират в името на Христос, 
така и тези три девойки на 12, 10 и 9 години, кръстени на три от христи-
янските добродетели, жертват младостта, хубостта, интелигентността и 
живота си заради силното си упование в Бог. Те загиват поради религи-
озните си убеждения и твърдата си вяра.

на 17 февруари 1600 г. на клада в Рим е изгорен италианският фило-
соф джордано Бруно. Той е поддръжник на хелиоцентричната теория2 и я 
доразвива с предположението си, че Вселената е съставена от безбройни 
светове, които по същество са подобни на Слънчевата система. Според него 
Библията трябва да бъде следвана като морално, а не като астрономиче-
ско учение. Бруно умира не заради вярата си, както е при трите сестри, а 
поради убеждението си в истинността на своите възгледи. 

на 17 юни 1929 г. в битка със сръбските потери е убит войводата на 
дойранската чета Йосиф киров3, който участва в борбата за освобождение-
то на Македония. Той загива не заради вярата или истината, а за свободата.

Трите случая на пръв поглед нямат нищо общо помежду си, освен че са 
се случили на 17-и, но всъщност показват едно и също явление, а именно, 
че човек е готов на саможертва в името на дадено убеждение. и в днешно 

1 Виж: Партений, еп. Левкийски, Бончев, арх. д-р Ат. Жития на светиите. Синодално 
издателство, София, 1991.
2 Хелиоцентризъм – теория за строежа на Вселената, според която в центъра на Вселената 
се намира Слънцето, а около него обикалят Земята и другите планети; съвременното 
разбиране на това учение се свързва с полския лекар и астроном николай коперник 
(19.02.1473 – 24.05.1543) и неговия труд „За въртенето на небесните сфери“.
3 Йосиф киров Танаров – Йосето (1901 – 17.06.1929) – български революционер и деец 
на Вътрешната македонска революционна организация.
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време има много хора, които жертват живота си за дадена идеология, като 
например джихадистите. 

Възможно ли е вярата на един човек да съществува свободно и без-
проблемно с истината на другиго? или хората трябва непрекъснато да се 
избиват един друг, защото имат разминавания във възприятията за света 
и религията? Могат ли понятията „вяра“, „свобода“ и „истина“ да вървят 
ръка за ръка както са „вяра“, „надежда“ и „любов“, или са взаимоизключ-
ващи се термини?

отговор на тези и много други въпроси ще се опитам да дам в насто-
ящия текст. 

Fides / Вяра

Вяра – същ. име, ж. р., ед. ч.; 1. убеденост, увереност; 2. вероизповеда-
ние; синоними: доверие, религия.

откакто свят светува хората вярват в съществуването на свръхес-
тествени същества – богове, ангели, горски нимфи, елфи, духове, русалки, 
змейове, кентаври, харпии, демони и т.н., които ръководят човешкия жи-
вот. През Античността отделните градове имат свое божество закрилник, 
поради което в земите на древен Египет, Месопотамия, Вавилония, Асирия, 
древна Елада, древен Рим и т.н. се развива политеизмът. В древен Египет 
и най-вече в древна Гърция култът към дадено същество се превръща в 
универсален и водещ за всички жители на тази държава – почитането на 
Амон и това на дванадесетте олимпийски богове4. Въпреки че в някои 
земи има главни божества, това не възпрепятства хората от различните 
селища да се прекланят и пред други по-низши богове. Съществуването 
на един култ не пречи на друг и никой не е преследван, тормозен и убиван 
заради вярата си. Рядко са налагани забрани за изповядването на дадено 
религиозно преклонение каквото Аменхоптен IV5 налага на тиванското 
жречество на бог „Амон и цялата система на многобожие“ 6 в опит да съз-
даде траен култ към един единствен слънчев бог – Атон. дуалистичните 
вярвания, като например тези в Персия, също не успяват да предизвикат 
гнева на управляващите и не са преследвани от властта. 

Появата на Християнството, което проповядва еднобожие, равенство 
и възможност за хубав отвъден живот на небето (рая), а не непременно 

4 дванадесетте олимпийски богове – Зевс, Хера, Афродита, Аполон, Арес, Атина, Хадес, 
Посейдон, Хефест, Артемида, Хестия, деметра, дионис.
5 Аменхоптен IV – фараон от XVIII династия, управлявала древен Египет в периода около 
1580–1314 г. пр. н. е.
6 Попов, В. История на Стария свят. Велико Търново: Абагар, 2008. с. 43.
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отиване в гадното подземно царство (ад), провокира религиозна не-
търпимост у владетелите на Римската империя. В началото на новото 
вероизповедание не е гледано като на нещо опасно и нуждаещо се от на-
казание, а като на поредната ерес в Мала Азия, произтичаща от юдеизма. 
След като това течение набира множество последователи, които отказват 
да почитат римските божества и култа към императора7, християните са 
подложени на гонения, изтезания и убивания. През 313 г. с Миланския 
едикт константин I Велики прекратява преследването на последовате-
лите на Спасителя като признава вярата им като „допустима религия в 
страната“ 8. През 381 г. на Втория вселенски събор в константинопол 
Теодосий I Велики обявява Християнството за единственото вероизпо-
ведание в държавата и забранява останалите култове, с което слага края 
на политеизма в Римската империя.

още преди легализирането на Християнството тази нова религия се 
сблъсква с разнообразни ереси. За първи път едно от отклоненията от 
догмите – арианството, е осъдено на Първия вселенски събор през 325 г. 
в никея. Следващите църковни срещи са организирани, за да се отстранят 
еретичните течения, а през 1184 г. папа Луций III създава инквизицията 
с папска була. Тази институция е пряко подчинена на епископа на Рим и 
има задачата да разследва случаите на отклонение от догмите и при на-
личието на доказателства да осъжда вероотстъпниците. Християнските 
духовни водачи подемат ожесточена война с еретиците, чиито жертви са 
множество хора, загубили живота си само защото не са съгласни с някоя 
теория или практика.

Първото деление на Християнството е без жертви – само с анатема. 
Великата схизма от 1054 г. показва, че е възможно разцеплението на да-
дено вероизповедание, без да бъдат преследвани, изтезавани и убивани 
хора. За съжаление, второто деление през XVI век е пример за това колко 
трудно се приема чуждото мнение. отцепването на Протестантството от 
Римокатолическата църква е съпроводено с кръвопролитни религиозни 
войни, които разтърсват Западна Европа до подписването на Вестфалския 
мирен договор9 през 1648 г.

7 култ към императора – религиозно почитане на римските владетели обикновено 
след тяхната смърт; октавиан Август (30 г. пр. н. е. – 14 г.) обожествява Гай Юлий Цезар  
(104 /102 – 44 г. пр.н.) за първи път и така поставя началото на това преклонение.
8 Попов В. история на Стария свят…с. 742.
9 Вестфалски мирен договор (24.10.1648 г.) – мирен договор между Франция и Свещена-
та римска империя, и техните съюзници, с който се слага края на религиозните войни 
в Западна Европа, Протестантството е официално признато за една от християнските 
деноминации и са дадени религиозни свободи на хората.



384 Габриела Георгиева

и двете деления на Християнството са свързани с неразбирателството 
между две групи християни относно теологични въпроси. При първата 
деноминация на Западно и източно вероизповедание основният проблем 
е в добавката „и от Сина“ („Felioque“) към латинския превод на никейския 
символ на вярата, с която се подчертава божествената природа на Спаси-
теля. другите въпроси са свързани с чистилището и изпълняването на 
тайнствата. При втората деноминация на католицизъм и Протестантство 
проблемът е в утежняването на вярата с трудно разбираеми за обикно-
вения мирянин проповеди на латински език и с практики, които не при-
ближават хората до Бога, а напротив затормозяват общуването между 
последователите на Спасителя и Твореца. 

и в двата случая се наблюдава сблъсък на идеи, където нито една от 
страните не отстъпва от схващането си за своята правота и превъзходство. 
Разликата е, че след първата конфронтация двете християнски групи 
продължават своето съществуване, като не приемат истината на другите, 
но и не се опитват със сила да ги разубедят, докато при втория конфликт 
се наблюдава усилието да се изкорени инакомислието.

както беше споменато, след Вестфалския мирен договор религиоз-
ните борби приключват с примирението на римокатолическия свят със 
съществуването на протестантите, които възприемат вярата по по-раз-
личен начин от папистите.

Светът след 1648 г. щеше да е хубаво място за живеене от гледна точка 
на религията, ако Християнството беше единственото вероизповедание 
на Земята. но както в историята няма „ако“, така и няма една единствена 
вяра. Сблъсък на идеологии се наблюдава и между Християнството и ис-
ляма. Според мохамеданите съществува един единствен бог в лицето на 
Алах. За тях той е истинският, когото човечеството трябва да почита. Те са 
убедени, че са прави и че инаковярващите живеят в заблуда. За да наложат 
своето схващане, което не е възприемано доброволно от изповядващите 
другите религии хора, те водят свещена война и се опитват както много 
други да втълпят възгледите си със сила. 

ислямът, също както е и Християнството, е разпокъсван от своя 
вътрешна деноминация на две големи групи – сунити и шиити, които от 
своя страна се подразделят на салафити, уахабити, деобандити, имамити, 
исмаилити и т.н.. Това, че мохамеданите не са единни относно вярата ги 
принуждава да водят войни помежду си, за да наложат възгледите си на 
инакомислещите правоверни.

В края на XIX – началото на XX век се заражда нов вид религия, която 
претендира да бъде световна – комунизма. немският философ карл Маркс 
създава идеологията на светското вероизповедание, което автоматично 
влиза в конфликт с Християнството. конфронтацията между новата и 
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утвърдената монотеистична религия се изразява в това, че след октом-
врийската революция в Русия и възстановяването на Патриаршията (пре-
махната от Петър I Велики и заменена от подчинен на владетеля Синод) 
светската и духовната власт се разграничават една от друга, църковните 
земи са национализирани и множество свещенослужители са избити. В 
България „след Деветосептемврийския преврат от 1944 г. комунистите 
започват преследване на християнската религия и нейните институции 
по различни поводи с цел изтласкване на религията от обществения 
живот“ 10.

Сблъсъкът между светското и духовното вероизповедание отново 
показва трудността в мирното съжителство на две идеологии. Албанците, 
обаче могат да опровергаят твърдението, че религиите не могат да съ-
ществуват една с друга. При този народ се наблюдава силно национално, 
а не верско чувство, което помага на православни, католици и мохамедани 
да живеят заедно на територията на Албания.  

дали някога светът ще последва примера на албанците и ще се научи 
да бъде толерантен към друговерците, или постоянно все някой ще води 
свещена война? 

Libertas / Свобода

Свобода – същ. име, ж. р., ед. ч.; 1. липса на ограничения, възможност 
за упражняване на волята; 2. отсъствие на ограничения в обществено-по-
литическия живот; 3. непринуденост, естественост, лекота на действието; 
синоними: независимост, самостоятелност, неограниченост, волност.

Всяка религия си има своя доктрина и затова може да бъде дадена 
относително пълна и точна дефиниция на отделните вероизповедания. 
За разлика от „вярата“, изясняването на същността на термина „свобода“ 
не е толкова лесна задача. Той може да бъде разглеждан от чисто правния 
си аспект или от философска гледна точка, която го възприема в неговото 
метафорично значение. 

нека оставим чистия и буквален смисъл на свободата и разгледаме 
преносния, защото при него се наблюдава отново сблъсък на възприятия. 
Ренесансът и Реформацията поставят своеобразното начало на възприема-
нето на свободата като нещо метафорично, а Просвещението доразвива и 
усъвършенства зародилите се идеи. Ренесансът дава тласък на схващането, 
че човек притежава естествени неотменими свободи, тоест против при-
родните закони е даден човек или прослойка да упражнява контрол върху 

10 Виж: Български патриарси. История. Българска православна църква. http://www.bg-
patriarshia.bg/index.php?file=bul_patriarch.xml 19 март 2018. 
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живота на другиго или част от обществото. Протестантите пък смятат, че 
всеки християнин има правото сам и директно чрез молитва да общува 
с Бог, а не чрез посредник в лицето на някой свещенослужител. Те също 
така желаят освобождаването на миряните от сковаващите ги теологични 
догми на Римокатолическата църква и трудните за разбиране ритуали.

Просветителите обединяват и доразвиват убежденията на ренесансо-
вия човек и реформатора, като синтезират нов вид идеология – свободата 
на личността. През Епохата на разума се развива и идея, че дадени приви-
легировани прослойки (аристокрация и духовенство) потискат останалата 
част от обществото (селячеството) и ограничават неговите естествени 
неотменими права. Зараждащият се национализъм в различните части 
на света възприема тази теория, като леко я видоизменя в зависимост от 
това дали угнетителят е вътрешен (френският абсолютен владетел и дво-
рянството), или е външен (османският султан; английският крал; австрий-
ският император) за угнетения (френското селячество; подвластните на 
чуждия владетел народи – сърби, гърци, българи, американци, унгарци, 
хървати и т.н.). Също така това схващане е трансформирано през XIX век 
вследствие на индустриалната революция11 в идеология на социализма – 
желанието трудещите да се освободят от игото на капиталистите (класа, а 
не прослойка). Утопичните социалисти философи12 мечтаят за един свят, 
където не съществува неравенство между отделните хора в обществото. 

Английският философ джон Стюарт Мил13 също прави интерпретация 
на идеята за свободата на личността, като допълва, че истински свобод-
ният човек е този, който може да мисли, разсъждава и пише, без да бъде 
възпрепятстван, манипулиран и ограничаван. Това обаче възможно ли е? 

XX век с утвърждаването на тоталитарните идеологии и най-вече 
на комунистическата; засилването на сръбския национализъм, опитващ 
се да втълпи на българите от Вардарска Македония, че са южносърби; 
информационното затъмнение, в което са поставени хората от двете 
страни на Желязната завеса по време на Студената война и т.н. показва, 
че докато съществуват различни теории, е трудно човек да живее свобод-
но в пълния смисъл на думата. За съжаление, не може да има истински 

11 индустриална революция (XIX – началото на XX век) – периодът, когато аграрната ико-
номика отстъпва мястото на промишлената; машинизация на производствения процес; 
утвърждаване и затвърждаване на позицията на капитализма.
12 Утопични социалисти: Анри дьо Сен-Симон (1760–1825); Робърт оуен (1771–1858); 
шарл Фурие (1772–1837); Луис Бланк (1811–1882); Луи огюст Бланки (1805–1881); 
Пиер-Жозеф Прудон (1809–1865) и др.
13 джон Стюарт Мил (1803–1873) – английски философ, икономист, политически и мо-
рален теорeтик.
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свободен индивид, защото всяко убеждение върви ръка за ръка със своя 
доктрина и истина.   

Verus / Истина

истина – същ. име, ж.р., ед. ч.; 1. това, което отговаря на фактите, на 
действителността; 2. съждение, което е проверено в практиката; синони-
ми: действителност, реалност, аксиома, правда

Ако за термините „вяра“ и „свобода“ може да се даде някакво опреде-
ление, то дефинирането на „истина“ е наистина трудна задача. Това поня-
тие е толкова относително, колкото са „любовта“, „щастието“, „доброто“, 
„злото“ и т.н.. Характеризирането на тези термини е строго индивидуално, 
защото всеки човек има свой мироглед, който му помага да определя кое 
е правилно и кое не е.

В тълковния речник пише, че истината отговаря на действителността, 
но дали това е така? Човек напълно свободен ли е да разсъждава и самос-
тоятелно да преценява миналото, настоящето и бъдещето?

да предположим, че притежаваме набор от факти. Те обаче  автома-
тично не ни гарантират, че заключението, което правим от тях, е истинско 
и правилно. Винаги съществува възможността: първо, да не сме получили 
цялата информация и второ, данните, които имаме да са манипулирани с 
цел заблуда; пропаганда; изопачаване на действителността; защитаване 
на националната сигурност и т.н.. Ако предположим, че информацията е 
правилна и пълна, то това не означава непременно, че съждението ни е 
истина, защото не съществува такова понятие като абсолютна истина. 
Може разсъждението ни да е правилно за дадения момент с конкретните 
факти, но когато нещо в уравнението се промени, то твърдението ни може 
да стане грешно. 

на 17 юли 2014 г. катастрофира „Боинг-777“ на Малоазийските ави-
олинии, който изпълнява полет от Амстердам до куала Лумпур. Всички 
хора на борда му загиват (298 – 283 пасажери и 15 души екипаж). „Разслед-
ването буксува“ 14, както и това за отравянето на руския шпионин Сергей 
Скрипал и дъщеря му Юлия на 4-ти март 2018 г. в Солсбъри, Великобри-
тания. и в двата случая обвинена е Русия, но къде е истината. има факти, 
експертизи, „свидетели“, но и отричания и упреци за манипулация. 

През 2017 г. президентът на САЩ доналд Тръмп нареди да се разсекре-
тят част от документите за убийството на президента джон кенеди през 
1963 г., които са предварително редактирани в интерес на американската 

14 Романова, Зл., (2016). Конспиративни досиета: Кой свали полет МН 17. https://www.
bnt.bg/bg/a/konspirativni-dosieta-koy-svali-polet-mn-17 20 март 2018.
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национална сигурност. оттук следва въпросът: „истината, която излиза 
наяве, истина ли е, или е поредната заблуда?“.

В началото на март 2018 г. Путин представи новата руска свръхзвукова 
ракета „кинжал“. Това „непобедимо“ оръжие предизвика две мнения – на 
възхита от възвърналата се руска военна мощ и на скептицизъм към ре-
алното ѝ съществуване. и едната, и другата група е убедена, че е права, а 
къде е истината? отношението към тази новина показва, че човек може 
да не се отказва от убеждението си дори и да съществуват факти, които 
да го опровергават. 

както беше споменато по-горе всеки притежава своята истина, ко-
ято е свързана с неговите възгледи относно религията и света. Разни 
хора, разни идеали. няма нищо лошо хората да мислят различно, докато 
не започнат да налагат своя мироглед на околните дали със сила, или с 
психически натиск. 

След като бяха разгледани поотделно трите понятия „вяра“, „свобода“ 
и „истина“, трябва да се потърси отговор на въпроса: „Взаимнозависими 
или взаимоизключващи са тези термини?“.

Вярата е обвързана с дадена истина, която определя мирогледа на 
последователите ѝ. Тези схващания много или малко оковават в неви-
дими вериги възприятията на отделния индивид за света, тоест той не е 
напълно свободен. За да бъде наистина свободен, човек трябва да стига 
до истината сам като разсъждава и проверява информацията, а не вярва 
сляпо на дадена идеология. когато открие за себе си истината, не трябва 
да я налага на другите, защото тогава ще наруши принципа, че свободата 
на човек свършва, там, където започва чуждата. За да е истинска, вярата в 
нещо трябва да идва отвътре като свободно направен избор, а не изкуст-
вено да е наложена отвън.

оттук следва, че тези три понятия са взаимообвързани, а историята 
ни показва, че в зависимост от случая и хората „вярата“, „истината“ и „сво-
бодата“ могат да съществуват заедно, както са „вяра, надежда и любов“. 
Албанците – православни, католици и мохамедани, живеят всеки със сво-
ята истина, без взаимно да си ограничават независимостта. Те трябва да 
служат за пример как човек трябва да е толерантен към инакомислещите.

като друг образец за подражание, мога да дам дядо ми. Той твърдо 
вярва, че датата 17-и не е хубава и не бива да пътува на нея. до това убеж-
дение е стигнал, след като на тази дата преди години му се е случило нещо 
лошо – отнели са му продукцията. 17-и е злополучна дата – това е дядовата 
истина, за която ние знаем, но не я признаваме. Той не пътува – неговият 
свободен избор, останалите не се съобразяваме с такова ограничение – 
нашият избор.
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Тази лична история е добър пример за това, как от отделните инди-
види зависи дали понятията „вяра“, „свобода“ и „истина“ ще съжителстват 
една с друга, или взаимно ще се изключват.  

FIDES – LIBERTAS – VERUS
ВЯРА – СВоБодА – иСТинА

Три думи – три съществителни от женски род – три взаимообвързани 
термина – три толкова относителни понятия. какво представлява вярата? 
А какво свободата? кое е истината?

на колкото хора бъдат зададени тези три въпроса, толкова различни 
отговора ще бъдат получени, като всеки един от тях ще е правилен, защото 
ще отразява мирогледа на конкретния човек. някои от интервюираните 
ще бъдат християни, за които истината и свободата могат да се достигат 
единствено чрез упованието в Бог, други – мохамедани, вярващи в Алах, 
трети ще са индуисти, а четвърти ще са атеисти, смятащи че науката и 
знанието ще разсеят мъглите на заблудата и ще ги освободят от невеже-
ството. и едните, и другите ще са прави, защото не съществува такова 
нещо като правилна вяра, абсолютна свобода и истина.

Всеки трябва да следва някакво свое убеждение, носещо му душевен 
покой и помагащо му да живее живота си, но и което не винаги ще бъде 
споделяно от околните. Важното е човек да вярва в нещо и да не се опитва 
по никакъв начин с психически или физически натиск да налага истината 
си. когато всеки живее със своите убеждения, без да ги натрапва на окол-
ните, то тогава хората ще бъдат свободни в онзи метафоричен духовен 
смисъл, защото няма да са подвластни на чуждата идеология.

но кога ще настъпи този ден? отговорът на този въпрос все още не 
е открит. Това е така, защото, за съжаление, човечеството е устроено по 
такъв начин, че винаги ще се намери някой, чиято вяра ще е по-праведна 
от тази на останалите, а истината му ще е по-правилна от тази на другите, 
и който ще ограничава свободата на околните в опит да наложи своите 
възгледи.
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