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POLSKO-BUŁGARSKIEJ KOMISJI HISTORYCZNEJ (PBKH) 
 

PBKH od chwili powstania w 1972 r. do zakończenia swej działalności w 
2012 r. przeszła przez tygiel wielorakich doświadczeń. Trzeba przyznać, że były to 
nie tylko doświadczenia pozytywne, znaczone regularnością spotkań i wymiernymi 
sukcesami naukowymi w formie konferencji czy publikacji, ale niekiedy także nie-
pomyślne, skutkujące ograniczeniem, a nawet trzykrotnym zawieszeniem funkcjo-
nowania naszej Komisji. Należy jednak zaznaczyć, iż okresy przerwy spowodowa-
ne były obiektywnymi czynnikami zewnętrznymi: niesprzyjającą koniunkturą poli-
tyczną czy trudnościami natury finansowej, nie zaś jakimikolwiek rysami na naszej 
bilateralnej współpracy. Zresztą trzeba stwierdzić, że lata efektywnego, prężnego 
funkcjonowania PBKH zdecydowanie przeważały nad czasem stagnacji. 

Taki stan rzeczy naturalnie nie był dziełem przypadku, lecz rezultatem kon-
sekwentnych i usilnych starań grupy uczonych z obu naszych krajów, którzy byli 
autentycznie zainteresowani wszechstronnym rozwojem wzajemnej współpracy 
środowisk historyków polskich i bułgarskich. Na podkreślenie w tym względzie 
zasługują, wśród znakomitych bułgarskich dziejopisarzy, takie osobistości jak 
przede wszystkim prof. Nikołaj Todorow – długoletni dyrektor Instytutu Bałkani-
styki Bułgarskiej Akademii Nauk (IB BAN) i późniejszy ambasador Bułgarii w 
Grecji, dzięki któremu inicjatywa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (IH 
PAN), dotycząca powołania PBKH, została niezwykle życzliwie przyjęta. Ponadto 
duże zasługi na polu owocnej działalności PBKH położyli tacy luminarze bułgar-
skiej Klio jak: prof. Nikołaj Genczew – wykładowca Uniwersytetu Sofijskiego i 
pierwszy przewodniczący bułgarskiej części naszej Komisji, kolejny przewodni-
czący - prof. Simeon Damianow – pełniący wysokie stanowiska w świecie nauki i 
kultury bułgarskiej oraz prof. Mito Isusow – członek korespondent i członek rze-
czywisty BAN, dyrektor Zjednoczonego Centrum Historycznego oraz dyrektor 
Instytutu Historii (IH) BAN. Warto dodać, że spośród wymienionych osób prof. 
Isusow był faktycznie najdłużej związany z kierowaniem bułgarską częścią Komi-
sji. Sprawował bowiem funkcję jej przewodniczącego przez szereg lat od ustąpie-
nia prof. Genczewa w 1974 r., zaś po śmierci prof. Damianowa w 1986 r., pełnił tę 
funkcję do 1999 r. Przez cały okres współprzewodniczenia PBKH prof. Isusow 
wykazywał niesłabnący entuzjazm i determinację w propagowaniu polskiej histo-
riografii i realizowaniu owocnej współpracy historyków obu naszych krajów. Jed-
nakże jego nagły zgon w ostatnim roku XX w. przerwał tę dobrą passę w funkcjo-
nowaniu PBKH, co skutkowało zawieszeniem na dwa lata regularnych, osobistych 
kontaktów dziejopisarzy polskich i bułgarskich. 
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Przywołując nazwiska szefów bułgarskiej części Komisji wypada także wy-
mienić prof. Agopa Garabedjana – dyrektora IB BAN i zarazem ostatniego jej 
przewodniczącego, którego życzliwości i wysiłkom PBKH zawdzięcza wznowienie 
swej działalności w 2001 r. Do listy historyków bułgarskich, którzy odegrali nieba-
gatelną rolę w organizowaniu i przebiegu wspólnych naszych konferencji należy 
dodać m.in. prof. Iskrę Baewę, prof. Iliję Todewa, prof. Rumianę Komsałową, prof. 
Krysto Manczewa, dr Marjanę Stamową, a także doc. dr Ekaterinę Weczewą z IH 
BAN, która począwszy od 1986 r. pełniła niezwykle ofiarnie obowiązki sekretarza 
bułgarskiej części naszej Komisji, wyróżniając się taktem i kulturą osobistą. 

Co się tyczy zaś wkładu personalnego strony polskiej, to przede wszystkim 
należy wymienić prof. Wiesława Balceraka, długoletniego pracownika naukowego 
IH PAN, który był inicjatorem nadania formalnych ram polsko-bułgarskiej współ-
pracy na polu historii. On to właśnie, jako badacz dziejów najnowszych Europy 
Środkowo-Wschodniej, w tym również związków polsko-bałkańskich a szczegól-
nie polsko-bułgarskich, dostrzegł potrzebę ustanowienia bliższej, zorganizowanej 
instytucjonalnie współpracy historycznych środowisk naukowych Polski i Bułgarii. 
Należy zatem uznać profesora Balceraka za pomysłodawcę i architekta PBKH, 
który pełnił funkcję jej pierwszego sekretarza (1972–1974), członka (1975–1985), 
a w latach 1986-2001 r. – przewodniczącego części polskiej. Nie sposób nie wska-
zać na fakt, że talent organizacyjny i zaangażowanie prof. Balceraka we współpra-
cę historyków polskich i bułgarskich, obok starań i zabiegów jego polskich i buł-
garskich kolegów, pozwoliły temu dziełu dynamicznie rozwijać się i osiągnąć wy-
soki poziom naukowy, pomimo okresowego pojawiania się różnorakich przeszkód 
zewnętrznych. Trzeba w tym względzie przypomnieć również wkład poprzedników 
prof. Balceraka, jako przewodniczących polskiej części Komisji – prof. Leonida 
Żytkowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. Tadeusza Cie-
ślaka z IH PAN, a także cenny udział w obradach konferencji, organizowanych 
przez PBKH, profesorów Uniwersytetu Warszawskiego: Tadeusza Wasilewskiego, 
Mieczysława Tantego i Jerzego Skowronka, prof. Ireny Stawowy-Kawki z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego z Krakowa, oraz prof. prof. Witolda Szulca i Ilony Czamań-
skiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niebagatelne znaczenie dla 
przedsięwzięć naukowych PBKH miały też wystąpienia prof. Adama Koseskiego, 
rektora Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz prof. w IH PAN Eugeniusza 
Duraczyńskiego, m.in. b. stałego przedstawiciela PAN w Moskwie. Warto wskazać 
również na znaczący wkład organizacyjny sekretarza strony polskiej – dr. Grzego-
rza Rostkowskiego.  

Truizmem jest stwierdzenie, że wśród czynników sprzyjających regularnej 
współpracy historyków Polski i Bułgarii znaczenie priorytetowe miał istniejący w 
ich wzajemnych relacjach potencjał życzliwości i sympatii. Potencjał wynikający 
nie tylko z pobratymstwa etnicznego Polaków i Bułgarów, czy podobieństwa ich 
rozwoju historycznego, ale także różnorodnych form dwustronnego poparcia i po-
mocy, ukształtowanych na przestrzeni zazębiających się ich dziejów. Na tym wła-
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śnie fundamencie osadzona została współpraca polsko-bułgarska w dziedzinie hi-
storii. Warto przypomnieć, że tak narodowi polskiemu, jak i bułgarskiemu w prze-
szłości przyszło zmagać się z potęgą imperium osmańskiego, co symbolizuje m.in. 
bitwa pod Warną i śmierć polskiego króla Władysława III Warneńczyka w 1444 r., 
zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem z 1683 r. i powstanie bułgar-
skie w Cziprowcach w 1688 r. Oba nasze narody doświadczyły długotrwałego ob-
cego panowania i ucisku. Oba musiały walczyć o przetrwanie i bronić się przed 
wynarodowieniem. Proces bliższego wzajemnego zaznajamiania się rozpoczęty 
został na większą skalę w XIX w., kiedy to w dobie rozbiorów Polski, po upadku 
powstań narodowowyzwoleńczych, polscy emigranci znaleźli na ziemiach bułgar-
skich bezpieczny azyl przed represjami zaborców, a także zrozumienie i pomoc. Z 
kolei wielu Polaków uczestniczących po stronie Rosji w wojnie rosyjsko-tureckiej 
w latach 1877–1878 położyło wielkie zasługi, nierzadko okupione krwią, w dziele 
wyzwolenia Bułgarii spod niewoli osmańskiej. Również w końcu XIX i na począt-
ku XX w. Polacy u boku Bułgarów walczyli w powstaniach i wojnach prowadzo-
nych w imię całkowitego zjednoczenia narodowo-terytorialnego i pełnej suweren-
ności państwa bułgarskiego. Warto dodać, że wielu spośród tych Polaków osiedliło 
się na stałe w powstałym w 1878 r. Księstwie Bułgarii włączając się aktywnie w 
proces jego państwowo-politycznego, gospodarczego i kulturalnego odrodzenia. 

W czasie I wojny światowej, Bułgaria związana z koalicją niemiecką, anga-
żowała się na rzecz odzyskania wolności przez Polaków, optujących w swych dą-
żeniach niepodległościowych za państwami centralnymi. Warto podkreślić, że w 
Sofii w 2011 r. Ośrodek Wydawniczy imienia Bojana Penewa, znakomitego znaw-
cy historii literatur słowiańskich i profesora Uniwersytetu Sofijskiego oraz jednego 
z największych przyjaciół Polski w Bułgarii i na Bałkanach, opublikował reprint 
Ankiety bułgarskiej w sprawie Polski, przeprowadzonej w latach 1915-1916 przez 
Ekspozyturę Biura Prasowego Naczelnego Komitetu Polski w stolicy Bułgarii. W 
ankiecie tej za rychłą niepodległością państwa polskiego wypowiedziały się promi-
nentne osoby w Bułgarii – politycy, naukowcy, dziennikarze i ludzie kultury. War-
to pamiętać, że w końcu 1918 r. Bułgaria była jednym z pierwszych państw, które 
uznały II Rzeczpospolitą i nawiązały z nią stosunki dyplomatyczne. Na przełomie 
lat 1920–1921 w Polsce przebywał z oficjalną wizytą Aleksander Stambolijski, 
szef ówczesnego rządu bułgarskiego i zarazem lider największej w Bułgarii partii - 
Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego. Dążąc do przełamania izolacji 
swego kraju i wzmocnienia jego pozycji na arenie międzynarodowej, premier buł-
garski przybył do Warszawy, gdzie nawiązał kontakt osobisty m.in. z Wincentym 
Witosem, przywódcą partii chłopskiej i premierem rządu II RP. Rewizyta Witosa w 
Bułgarii nastąpiła w 1922 r. Chociaż w międzywojniu Polska i Bułgaria znajdowa-
ły się w dwóch przeciwstawnych obozach, gdy chodzi o politykę zagraniczną; 
Warszawa dążyła do umocnienia systemu wersalskiego, Sofia zaś – do jego rewi-
zji, to jednak oba nasze państwa łączyło usilne dążenie do znalezienia gwarancji 
bezpieczeństwa i pokoju. Tendencja ta nasiliła się zdecydowanie w drugiej połowie 
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lat 30. XX w., kiedy to zaostrzyła się sytuacja międzynarodowa w Europie wskutek 
agresywnych poczynań III Rzeszy. 

Bazując na pomyślnie ukształtowanych stosunkach Polski z Bułgarią, (w 
przeszłości i współcześnie, jako tzw. bratnie kraje w bloku sowieckim), w dążeniu 
do optymalnego wyzyskania istniejących możliwości współpracy, PBKH wytyczy-
ła sobie trzy zasadnicze kierunki działalności. Po pierwsze chodziło o zaintereso-
wanie polskiego środowiska historycznego dziejami państwa i narodu bułgarskiego 
oraz – zaznajomienie z historiografią bułgarską poświęconą historii narodowej i 
powszechnej. Po drugie – o zapoznanie bułgarskiej społeczności historycznej z 
dziejami Polski oraz z polskim piśmiennictwem historycznym. Wreszcie po trzecie 
– zamierzeniem PBKH było inicjowanie, organizowanie i realizacja określonych 
tematów wspólnych. 

Najważniejszym i najbardziej bodaj spektakularnym przejawem funkcjono-
wania Komisji były z reguły coroczne spotkania naukowe delegacji historyków 
obu krajów. W spotkaniach tych, odbywających się na zmianę w Bułgarii i w Pol-
sce, brali udział nie tylko „funkcyjni” części Komisji polskiej i bułgarskiej, ale tak-
że inni badacze reprezentujący różne stołeczne i prowincjonalne środowiska histo-
ryków obu naszych krajów, co sprzyjało poszerzaniu kręgu osób włączających się 
do współpracy polsko-bułgarskiej i wzbogacaniu wymiany myśli oraz wytyczało 
nowe szlaki dalszej wspólnej penetracji naukowej. Główną płaszczyzną spotkań w 
ramach PBKH były konferencje naukowe, odbywane na z góry ustalony temat. 
Niemniej jednak także posiedzenia robocze o charakterze organizacyjnym, poza 
bezspornymi korzyściami merytorycznymi, wnosiły wiele do podtrzymywania do-
brego klimatu wzajemnej współpracy. 

Dla bliższego zilustrowania działalności PBKH warto przytoczyć przynajm-
niej tematykę zorganizowanych sesji naukowych. I tak w 1972 r. w Sofii odbyła się 
pierwsza, wspólna konferencja poświęcona reżimom autorytarnym i dyktatorskim 
w Europie Środkowo-Wschodniej w międzywojniu. Z kolei w 1974 r. w Warsza-
wie obradowano na temat emigracji polskiej na Bałkanach w XIX w. W roku na-
stępnym zaś w Sofii zajmowano się problematyką ruchu ludowego w Bułgarii i 
Polsce w końcu XIX i na początku XX w. 

Kierując się, obok głównych celów naukowych, również chęcią zaprezento-
wania uczestnikom sesji organizowanych przez PBKH walorów poznawczych i 
turystyczno-rekreacyjnych różnych części Polski i Bułgarii postanowiono w miarę 
możliwości organizować kolejne spotkania poza Warszawą i Sofią. Toteż w 1976 r. 
delegacje historyków obu państw spotkały się w zabytkowym Toruniu, grodzie 
Mikołaja Kopernika, gdzie obradowano na temat: „Europa Środkowa i Południo-
wo-Wschodnia a walka narodów bałkańskich przeciwko panowaniu tureckiemu w 
II połowie XIX w.”. W 1977 r. zaś spotkanie PBKH zorganizowano w atrakcyjnej, 
nadmorskiej Warnie. Konferencja tamtejsza skoncentrowana była na problematyce 
stosunków międzynarodowych i polityce wielkich mocarstw w Europie Środkowo-
Wschodniej w okresie międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
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rewolucji bolszewickiej z 1917 r. Ten ostatni element niewątpliwie stanowił wyraz 
dostosowania się nauki historycznej do obowiązujących preferencji ideologicz-
nych. Lecz należy zaznaczyć, że współpraca historyków obu naszych państw w 
nieznacznym jedynie stopniu ulegała ówczesnej „poprawności politycznej”. W 
następnym roku strona polska przyjęła uczestników konferencji PBKH w Olszty-
nie. Obrady dotyczyły powstania państw tzw. demokracji ludowej w latach 1944–
1948. W kolejnych latach Komisja zajęła się następującymi zagadnieniami: sytua-
cją Polski i Bułgarii w aspekcie bezpieczeństwa w okresie międzywojennym (spo-
tkanie w 1979 r. w Bułgarii), wzajemnymi relacjami polsko-bułgarskimi na prze-
strzeni dziejów (spotkanie w 1980 r. w Polsce), stanem i perspektywami historio-
grafii polskiej i bułgarskiej (spotkanie w 1981 r. w Sofii) oraz stuleciem Wielkiego 
Proletariatu i zarazem – urodzin Georgi Dymitrowa (spotkanie w 1982 r. w War-
szawie). 

Kryzys tzw. realnego socjalizmu w PRL, powstanie niezależnego związku 
zawodowego „Solidarność”, represyjne posunięcia polskich władz komunistycz-
nych wobec przywódców i działaczy tej struktury, wprowadzenie stanu wojennego 
w Polsce w 1981 r. oraz rezonans tych burzliwych wydarzeń w pozostałych pań-
stwach bloku sowieckiego, wszystko to odcisnęło się wielce niekorzystnie na dal-
szym przebiegu współpracy historyków Polski i Bułgarii. W konsekwencji do po-
łowy lat 80. działalność PBKH faktycznie uległa zawieszeniu, lecz zanim to nastą-
piło, jeszcze w 1881 r. opublikowano w Warszawie materiały Komisji pod tytułem 
Polska i Bułgaria w okresie budownictwa socjalizmu. 

Wznowienie wspólnych spotkań nastąpiło dopiero w 1985 r. w Sofii, gdzie 
obradowano na temat zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad Turkami pod 
Wiedniem i powstania Cziprowskiego w Bułgarii. W 1986 r. w celu umożliwienia 
historykom z Bułgarii poznania kolebki „Solidarności” wspólne spotkanie zaaran-
żowano w Gdańsku. Obrady zorganizowanej tam konferencji koncentrowały się 
wokół problematyki polityki zagranicznej Polski i Bułgarii od końca I wojny świa-
towej po dzień dzisiejszy. Kolejna sesja PBKH odbyła się rok później w malowni-
czym górskim mieście Smoljan, niedaleko południowej granicy Bułgarii. Podczas 
odbywanych tam obrad analizowano rolę inteligencji w dziejach Polski i Bułgarii 
w XIX i XX w. Tematem kolejnej konferencji odbytej w 1988 r. w Jedlcu pod Ka-
liszem było powstanie i rozwój państwowości bułgarskiej od 1878 r. i polskiej od 
1918 r. Natomiast obrady konferencji zorganizowanej w 1989 r. w Płowdiwie, 
znanym bułgarskim ośrodku międzynarodowych targów, skupiły się na ocenie pol-
skiej i bułgarskiej historiografii, dotyczących dziejów Polski i Bułgarii na prze-
strzeni dziejów od XVII w. po współczesność. 

Upadek systemu totalitarnego w 1989 r. najpierw w Polsce, a następnie w 
Bułgarii, początkowo zdawał się nie wpływać na zakłócenie rytmu regularnych 
spotkań PBKH. W 1990 r. w Warszawie odbyła się sesja pt. „Polska, Bułgaria i 
Rosja (ZSRR) w wiekach XVII–XX”. Należy podkreślić, że w trakcie obrad konfe-
rencji poruszono bardzo wiele kwestii, które dotychczas stanowiły swoiste białe 

 5 



plamy we wzajemnych stosunkach obu naszych państw z Rosją (ZSRR). Opierając 
się na nowo udostępnionych źródłach próbowano wyświetlić szereg spraw kontro-
wersyjnych oraz przybliżyć i zinterpretować wydarzenia przemilczane lub przed-
stawiane w sposób fałszywy. Rok później zaś owocnie obradowano w Sofii na te-
mat „Kościół i państwo w dziejach Polski i Bułgarii”. 

W 1991 r. opublikowano w Warszawie materiały z sesji PBKH, odbytych już 
w epoce postkomunistycznej (Polska – Bułgaria przez wieki XVII-XX. Materiały z 
sesji Komisji Historycznej Polsko-Bułgarskiej), co pozwoliło na wprowadzenie do 
obiegu naukowego tekstów ukazujących nowe spojrzenie na przeszłość, bez inge-
rencji cenzury i w oparciu o niedostępne dotychczas archiwalia. Jednakże w dal-
szych latach głębokie przemiany w ramach tzw. transformacji systemowej w obu 
naszych krajach zaważyły ujemnie na funkcjonowaniu PBKH. W rezultacie bo-
wiem drakońskich ograniczeń nakładów finansowych na naukę placówki naukowe, 
zwłaszcza w Bułgarii, znalazły się w stanie zapaści, uniemożliwiającej niemalże 
współpracę międzynarodową. Wszelako silna wola kontynuowania dzieła PBKH 
ze strony obu współprzewodniczących – profesorów: Balceraka i Isusowa, wbrew 
wszelkim trudnościom, przyniosła pomyślne wyniki. Albowiem po pięcioletniej 
przerwie w 1996 r. w Łowiczu, w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-
Pedagogicznej (MWSH-P), dzięki sfinansowaniu kosztów podróży delegacji buł-
garskiej przez rektora tej uczelni, którym w 1993 r. został prof. Balcerak, udało się 
zorganizować konferencję na temat wkładu Polski i Bułgarii w koncepcję Między-
morza na przestrzeni wieków XV–XX . Dwa lata później prof. Isusow, pomimo 
dramatycznej kondycji finansowej nauki bułgarskiej, podjął niezwykle gościnnie 
polską grupę historyków w Wielkim Tyrnowie. Tematem tamtejszej konferencji 
było znaczenie wkładu Polski i Bułgarii w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. 

Wszakże, jak wspomniano wyżej, niespodziewana śmierć prof. Isusowa w 
1999 r. oraz zmiana priorytetów badawczych we współpracy międzynarodowej w 
IH BAN wpłynęły na kolejne zamrożenie działalności naszej Komisji. Dopiero po 
upływie ponad 3 lat od ostatniego spotkania PBKH, wskutek zaangażowania prof. 
Balceraka i prof. Garabedjana z IB BAN doszło do reaktywowania współpracy 
historyków z Polski i Bułgarii. Lecz trzeba zaznaczyć, że zorganizowanie jesienią 
2001 r. w Łowiczu i Warszawie wspólnej z Bułgarami konferencji, poświęconej 
idei federacji w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni od XVII do XX w., 
stało się możliwe tylko dzięki ponownemu sponsoringowi kosztów podróży dele-
gacji bułgarskiej przez rektora MWSH-P. 

W 2002 r. nastąpiła zmiana współprzewodniczącego PBKH po stronie pol-
skiej. Wskutek rezygnacji prof. Balceraka (który zredagował kolejną pracę zbioro-
wą, stanowiącą pokłosie kilku konferencji PBKH,: Polska – Bułgaria w Europie 
Środkowej i Południowo-Wschodniej w wiekach XVII-XX. Podobieństwa, różnice, 
uwarunkowania, Łowicz 2003) funkcję tę wówczas objęła pisząca te słowa. Jedno-
cześnie Komisja przystąpiła do opracowywania wspólnego projektu badawczego: 
Europa Środkowo-Wschodnia między Wschodem a Zachodem przez wieki, reali-
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zowanego w ramach współpracy PAN i BAN. Sięgnięcie do szerszej problematyki, 
zdecydowanie wykraczającej poza dzieje naszych narodów i państw, wynikało z 
faktu, że historia środkowego wschodu Europy, rozciągającego się od Bałtyku po 
Morze Czarne i Adriatyk przez dziesięciolecia panowania systemu totalitarnego 
była nadal mocno zaniedbana. Treści zaś, które na ten temat dopuszczała do druku 
reżimowa cenzura często miały charakter propagandowy: zawierały przemilczenia, 
deformacje w zakresie faktografii lub bałamutną interpretację. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia funkcjonowania PBKH (2002 – 2012) 
przyjęty projekt udało się wykonać w czterech etapach, wyznaczanych przez 
wspólne konferencje i prace edytorskie dotyczące publikacji ich pokłosia. Pierwszy 
etap poświęcono zagadnieniom związanym z tematyką mniejszości narodowych i 
etnoreligijnych. Znalazła ona wyraz w referatach przedstawionych na konferencji 
zorganizowanej w Sofii w 2003 r. W trzech blokach tematycznych zaprezentowano 
kwestie dotyczące narodzin i rozwoju bułgarskiej idei narodowej w epoce odrodze-
nia oraz położenia mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej po I 
wojnie światowej w ujęciu narracyjnym lub komparatystycznym. Wybór tej pro-
blematyki, jako przedmiotu obrad i dyskusji, nie był bynajmniej dziełem przypad-
ku. Uznano bowiem, że w okresie transformacji ustrojowej po upadku systemu 
komunistycznego skomplikowane zagadnienia związane z narodami i mniejszo-
ściami narodowymi, etnicznymi, językowymi czy religijnymi Europy Środkowo-
Wschodniej stanowią obiekt wzmożonego zainteresowania i głębokich wieloaspek-
towych analiz tak ze strony przedstawicieli nauki, jak i polityki i gospodarki. Wy-
nika to z faktu, że narody i mniejszości okazały się ważnym czynnikiem determi-
nującym życie wewnątrzpolityczne wszystkich państw owego makroregionu, a 
zarazem – wpływającym w istotny sposób na treść i rozwój tamtejszych bilateral-
nych i wielostronnych stosunków międzynarodowych. Sięgnięcie przez PBKH do 
problematyki mniejszości narodowych uzasadniało również to, że w konsekwencji 
pogłębiających się globalnych procesów integracyjnych na kontynencie europej-
skim i na świecie, waga jej wykracza poza granice Bałtycko-Czarnomorskiego 
Międzymorza. Stąd też uwidoczniła się wyraźna tendencja problemów narodowych 
i mniejszościowych do stawania się coraz bardziej aktualnymi i palącymi, co w 
konsekwencji zdawało się narzucać podejmowanie szczegółowych i wnikliwych 
badań w zakresie ich korzeni historycznych, powstawania i rozwoju. Nie bez zna-
czenia pozostawała tu również okoliczność, że tego rodzaju analizy mogłyby po-
móc w przezwyciężaniu licznych i często przewlekłych konfliktów i sporów w 
relacjach międzynarodowych, a tym samym oddziaływać pozytywnie w kierunku 
porozumienia, tolerancji oraz integracji pomiędzy poszczególnymi nacjami, naro-
dowościami i różnorakimi etnicznymi, językowymi i religijnymi grupami środko-
wego wschodu Europy. 

Staraniem Instytutu Bałkanistyki BAN, z pomocą finansową Ośrodka Kultu-
ry Polskiej w Sofii, materiały owej konferencji zostały opublikowane w zbiorze: 
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Malcinstveni i etnoreligiozni problemi v Ŭgoiztočna i Centralna Evropa meždu 
dvete svetovni voini, Sofiȃ 2005. 

Drugi etap realizacji projektu dotyczył procesów integracji i kształtowania 
identyfikacji narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, przedstawionych na 
konferencji, która odbyła się w Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz w 
MWSH-P w Łowiczu w 2005 r. Z zaprezentowanych referatów wyłoniła się nie-
zwykle rozległa i zróżnicowana materia zarówno pod względem przedmiotu, jak i 
czasoprzestrzeni, pozwalająca zrozumieć skomplikowaną genezę i skutki niepowo-
dzeń (lub jedynie połowicznych i nietrwałych efektów) wszelkiego rodzaju zamy-
słów i dokonań integracyjnych w naszym makroregionie na przestrzeni dziejów. 
Jednocześnie wygłoszone teksty umożliwiły wyświetlenie złożoności oraz płynno-
ści czynników determinujących budzenie, rozwój i labilność tożsamości narodowej 
i państwowej tamtejszych narodów czy grup etnicznych. W konsekwencji obrad i 
dyskusji owej konferencji opublikowano pracę zbiorową Integracja i tożsamość 
narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów, wydaną w 
Warszawie w 2007 r. 

Kolejny etap współpracy PBKH otworzyła konferencja przeprowadzona w 
Sofii w 2007 r. Poświęcona została konfliktom terytorialno-narodowościowym w 
środkowym wschodzie naszego kontynentu. Przedstawione referaty poruszyły sze-
reg kluczowych zagadnień związanych z przemianami etnicznych granic państw 
Rumunów, Albańczyków, Macedończyków i Bułgarów. Warto podkreślić, że po-
konferencyjne teksty, opublikowane w pracy Granični i etnonacionalni konflikti v 
Sredna i Ŭgoiztočna Evropa (wydanej w 2008 r., także dzięki sponsoringowi 
Ośrodka Kultury Polskiej w Sofii) wprowadziły do obiegu naukowego ustalenia 
nierzadko wynikające z pionierskich badań, opartych na źródłach pochodzących 
nie tylko z zasobów archiwalnych Polski czy Bułgarii, ale również z archiwów 
innych krajów, gdzie autorzy prowadzili kwerendy. 

Wreszcie czwarty, ostatni etap tworzenia wspólnego projektu polsko-
bułgarskiego zapoczątkowała konferencja, zorganizowana w 2009 r. w Instytucie 
Historii PAN w Warszawie na temat kształtowania się politycznych granic państw 
Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Zgodnie z 
przyjętą koncepcją ujęcia problematyki obrad objęły one zarówno kraje położone w 
centrum makroregionu (Polska, Litwa, Czechosłowacja, Austria, Rumunia, Serbia, 
Bułgaria), jak i kraje usytuowane na jego obrzeżach. Ponadto w polu widzenia refe-
rentów znalazły się państwa wprawdzie nienależące do Europy Środkowo-
Wschodniej (naturalnie w umownie określonych jej granicach), ale bezpośrednio z 
nią sąsiadujące (Białoruś, Ukraina, oraz Grecja i Turcja). Owocem współpracy 
czwartego etapu jest praca zbiorowa Centrum i peryferie Europy Środkowo-
Wschodniej, wydana w Warszawie w 2011 r. przez Instytut Historii PAN i Wy-
dawnictwo Neriton. 

Podsumowując refleksje dotyczące funkcjonowania PBKH na przestrzeni 
czterdziestu lat (1972-2012) trzeba stwierdzić, że współpraca historyków Polski i 
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Bułgarii przyniosła nie tylko bogate i twórcze rezultaty naukowe, ale również 
przymnożyła kapitału wzajemnego zrozumienia i życzliwości pomiędzy obu na-
szymi narodami. 
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Габриела Вапцарова, Дарина Илиева, 
Научен архив на БАН 

 
БЪЛГАРО-ПОЛСКИ КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ВРЪЗКИ 

XIX–XX ВЕК НА БАЗАТА НА ДОКУМЕНТАЛНИ 
ИЗТОЧНИЦИ ОТ НА-БАН 

 
Историята на българо-полските връзки от края на ХІХ и първата поло-

вина на ХХ век напълно естествено е обект на изследване от научната общ-
ност поради някои сходни черти в съдбата на двата народа, наситена с драма-
тична борба за отстояване на независимост и идентичност. България възста-
новява своята държавност едва в края на ХІХ век, а Полша в края на ХVІІІ 
век губи своята независимост – и така двата народа едновременно в продъл-
жение на век живеят в пределите на чужди империи. От този период и особе-
но след средата на ХІХ век, когато българи и поляци преживяват период на 
национално възраждане, се пораждат и чувства на съпричастност и взаимна 
симпатия, които са живи и днес. 

Ограниченото време не дава възможност подробно да се спрем на ана-
лиза на цялата литература по тази тема. Затова съсредоточаваме вниманието 
си върху изследването на един проблем: как е осветлена в повече или по-
малко познатите документални свидетелства историята на българо-полските 
научни отношения през последните сто години. Налага се усещането, че 
всичко, свързано с връзките между нашите народи, е не само фундаментално 
изследвано, но е и извороведски изчерпано. Един първоначален преглед по 
описите на документите от различни фондове в Научния архив на БАН ни 
разкри съвсем друга картина. Ще се опитаме да очертаем основните репери, 
които биха могли да ориентират изследователите по темата за бъдещо проуч-
ване на разнообразното документално наследство.  

Архивният фонд на големия български литературен критик и историк 
Боян Пенев е богата илюстрация на българо-полските литературни и култур-
ни връзки. В него са съхранени множество документи, създадени по време на 
работата му в Полша и след това. Запазени са ръкописи от университетски 
курс по българска литература, четен в Краков, Варшава и Лвов (1923–1924); 
материали върху полския романтизъм на Адам Мицкевич, Юлиуш Словацки 
и Зигмунд Красински, в които Б. Пенев отстоява идеите си за одухотворяване 
на нашата поезия чрез досега с полския романтизъм; статии върху литератур-
ните връзки между българи и поляци с цел популяризиране на полската лите-
ратура у нас и на българската в Полша. Във фонда има богата кореспонден-
ция с полски учени и писатели, между които Ян Гжегожевски, Йозеф Голом-
бек, Тадеуш Грабовски, Мария и Ян Каспрович, Казимир Нич и много други. 
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Обект на специален интерес от наша страна е една статия на Боян Пе-
нев, написана преди сто години във Варшава и озаглавена „Приятели на Бъл-
гария в Полша“ (фиг. 1)1. Пълния ръкопис открихме в личния фонд на профе-
сор Иван Шишманов2, запазен заедно със статии на други автори, предназна-
чени за публикуване в списание „Свободно мнение“3. 

  

 
Фиг. 1. Ръкописът на проф. Боян Пенев от 1914 г. 

1 Пенев, Б. Приятели на България в Полша. // Свободно мнение, ІІ, 1914, № 5, с. 72-77. 
2 НА БАН, ф. 11к, оп. 2, а.е. 248. 
3 Свободно мнение. Седмично политико-обществено списание. Изд. и ред. Д. Мишев (1913–
1915; 1922). 
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На няколко страници Боян Пенев запознава читателя с темите в твор-
чеството на редица полски писатели и поети, в чиито произведения преди и 
след Освобождението се говори за нашето възраждане, литература и за целия 
ни духовен живот. Мнозина от тях са пътували по българските земи и имат 
възможност за преки наблюдения върху нашия бит и култура. Б. Пенев гово-
ри за „интересни и живи описания на България, Добруджа и Цариград“ в ре-
дица спомени, пътеписи и трудове на Зигмунд Милковски, един от предста-
вителите на полската емигрантска литература, на Михаил Чайковски – Садък 
паша, дълги години на турска служба, на полския романтик Карл Бжозовски, 
на Богдан Залески и др. 

Прегледът на Б. Пенев продължава с интереса на поляците към важни 
моменти от българската история, политическите борби и икономическите 
условия на живот в страната, основаващ се на непосредствени изучавания, 
наблюдения и впечатления. Авторът разглежда творчеството на писателката 
Северина Духинска, на полския ориенталист и публицист Ян Гжегожевски, 
който има неоценими заслуги за запознаването на поляците с България, на 
критика Владимир Спасович, на полския историк Алекс Яблоновски и много 
други, които според него заслужават внимание със своите пътни бележки за 
културната ни и политическата ни история. 

От вниманието на Боян Пенев не убягват и полските периодични изда-
ния, в които се говори специално за българската литература, а понякога и за 
народната ни песен. Споменава статиите и бележките на Ярослав Романчук,  
Гайслер, В. Заборски, Ян Магера, Титус Сопотско и др., които макар и с 
множество фактически грешки дават една обща представа за състоянието на 
младата българска литература. 

„Изобщо у поляците не липсва желание да се сближат с нас. Едно сбли-
жаване на българите с поляците, едно по-смислено запознаване с полската 
култура би било от твърде голямо значение за духовното ни развитие. Полша 
би могла да ни даде много, а ние твърде малко я познаваме – толкова малко, 
че заслужаваме укор...“4 

С основание изследователите на творчеството на Боян Пенев смятат, че 
той е най-авторитетният познавач и пропагандатор на полската литература в 
България. Със своето активно участие в популяризирането на полската лите-
ратура, музика, живопис, наука и политика той си извоюва достойно място на 
един от най-заслужилите дейци за българо-полско сближение. Вече близо сто 
години неговият архив е източник за историята на българо-полските научни 
връзки през първата четвърт на ХХ век. 

За институализирането на българо-полските връзки чрез създаденото 
през 1915 г. Полско бюро по печата в София, централно за Балканите, среща-

4 Пенев, Б. Цит. съч., с. 76. 
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ме документи както при Боян Пенев, така и във фонда на Иван Вазов. Бюрото 
по печата осъществява широка дейност за популяризиране идеите за възста-
новяването на полската държавност не само на страниците на своя орган – 
„Полски преглед“, но и с многобройни публикации в българския печат. 
В основата му стои едно от големите имена на полската славистика и бълга-
ристика Тадеуш Станислав Грабовски, журналист, блестящ дипломат и първи 
официален пълномощен министър на Република Полша у нас (1925). Той 
подписва разпространения сред „всички по-видни дейци в политико-
общественото и културно поле на България“ позив „Анкета по полския въп-
рос“ с надеждата, че „гласът на България не ще бъде последният и че ще из-
пълни той, наедно с другите, благородната задача на защита на правата на 
полския народ“5. В личния архив на Иван Вазов са запазени и първите броеве 
от „Полски бюлетин“, издание на Бюрото по печата в София, които също са 
посветени на полския въпрос (фиг. 2). 

  
Фиг. 2. Анкетата по полския въпрос и писмо от Софийското бюро на пресата 
на „Полския Върховен Комитет“ до Иван Вазов с молба да участва. 1915 г. 

5 НА БАН, ф. 112к, а.е. 797. 
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За контактите между български и полски учени има много документал-
ни свидетелства и във фонда на акад. Стефан Младенов. Той е един от най-
ревностните привърженици на полската култура и наука и член на настоятел-
ството на създаденото през 1918 г. Полско-българско дружество, приемник на 
Полското бюро по печата. Съхранена е преписка, която показва ситуирането 
на новото дружество в София от група българи с цел да съдейства за подно-
вяване и укрепване историческите връзки на приятелство между двата сла-
вянски народа. Сред неговите членове е част от интелектуалния елит на Со-
фия, между които Боян Пенев, Венелин Ганев, Георги Маджаров, Александър 
Теодоров-Балан, Стефан Младенов, Дора Габе и няколко души – представи-
тели на полската колония в София. Сред тях е Отон Барбар, учител, офицер 
от Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Като един 
от най-дейните сътрудници на дружеството и неговото издание „Полско-
български преглед“ той кореспондира със Стефан Младенов за организиране 
на срещи на настоятелството и на редакционния комитет, стреми се към въ-
зобновяване на курса по полски език в София и др.6 

6 Пак там, ф. 154к, а.е. 343. 

  
Фиг. 3-1. Из дейността на Полско-българското дружество в София след 1918 г. 
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Илюстрация на дейността на Полско-българското дружество са запазе-
ните покани, програми, писма и др. за изнасяне на сказки, лекции, организи-
ране на тържества, събрания, 
благотворителни изяви, худо-
жествени изложби и екскур-
зии (фиг. 3-1, 3-2). Цялата та-
зи активност има за цел да 
запознае българската общест-
веност с политическия, сто-
панския и преди всичко с кул-
турния живот на Полша, да 
разпространява полския език 
и литература у нас, както и да 
предоставя информация за 
България в Полша. Всъщност 
това са задачите, залегнали в 
устава на дружеството7. 

Личният архив на Сте-
фан Младенов съдържа и бо-
гата кореспонденция с полски 
учени от първата половина на 
ХХ век: Витолд Ташицки, Та-
деуш Лер-Сплавински, Ме-
числав Малецки, Болеслав Ту-
рек и др. В писмата се говори 
за обмен на трудове, за сът-
рудничеството на Ст. Младе-
нов с българска библиография за полски издания, за работата на южносла-
вянския семинар при Краковския университет и събиране на книги за негова-
та библиотека8. 

Историята на българо-полските научни връзки от този период може да 
се проследи в преписката на Стефан Младенов с Боян Пенев и Куйо Куев, от 
която черпим информация за лекции на полски професори в България, между 
които Тадеуш Лер-Сплавински и Станислав Слонски (председател на Полско-
българското дружество във Варшава и голям българофил); за научните кон-
такти с полски учени в Краков и съвместната им работа по езикови въпроси 
и др.9 

7 Пак там, а.е. 1018, 343. 
8 Пак там, а.е. 633, 647, 858, 884. 
9 Пак там, а.е. 621 и 774. 

 
Фиг. 3-2. Из дейността на Полско-българското 

дружество в София след 1918 г. 
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Сред личните документи на Стефан Младенов е запазено и съобщение-
то от избирането му за член-кореспондент на Полската академия на науките 
в Краков през 1929 г. (фиг. 4)10 

Картината на научното сътрудничество се допълва със запазената ко-
респонденция на полски учени с Карел Шкорпил, чешко-български археолог 
и музеен деец, живял и работил в България до края на живота си. В своите 
писма до него Тадеуш Грабовски 
дава сведения за Владислав Вар-
ненчик, биобиблиографски данни 
за писателя Зорган. Сам Шкор-
пил моли полския учен да запоз-
нае своето правителство с целите 
и средствата на новосъздаденото 
във Варна дружество, което „да 
работи чрез слово и чрез образ за 
сближението на българите с дру-
гите славянски народи и чрез 
сказки, отпосле и в Полша, да се 
разпространяват взаимни запоз-
навания на двете държави и на 
двата народа“11. 

От преписката на К. Шкор-
пил с Ян Гжегожевски12 науча-
ваме за ползотворното сътрудни-
чество между двамата, за размя-
ната на трудове и отзиви за тях, 
за грижите около гроба на Вла-
дислав Варненчик и др. 

Интересни документи по 
темата от средата на ХХ век от-
криваме в архива на Александър 
Божинов. Внимание привлича един непубликуван доклад от 1946 г. на Нико-
лай Тодоров за развитието на полското живописно изкуство като едно от най-
големите постижения на славянската култура. В кратък исторически преглед 
авторът се спира върху въздействието и очарованието на старата полска жи-
вопис, която оказва внушително влияние за развитието на цялата по-късна 
национална култура. На няколко страници Н. Тодоров разглежда творчество-
то на по-видните представители на романтизма от ХІХ век, творци с ярка ху-

10 Пак там, а.е. 982. 
11 Пак там, ф. 165к, а.е. 82. 
12 Пак там, а.е. 78. 

 
Фиг. 4. Уведомление за избора на академик 

Стефан Младенов за член-кореспондент 
на Полската академия на науките. 1929 г. 
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Фиг. 5. Поздравителен адрес до Алексан-
дър Божинов от Полско-българското дру-

жество в София. 1924 г. 

дожническа индивидуалност и чисто 
полски темперамент като  Пьотр Ми-
халовски, Хенрик Родаковски, Артур 
Гротгер и Ян Матейко. Изложението 
продължава с представителите на реа-
листичната живопис Юзеф Бранд и 
неговия даровит ученик Ярослав Ве-
шин, братята Тадеуш и Зигмунд Ай-
дукевич с картини и сюжети от бъл-
гарските земи. С настъпването на им-
пресионизма в полското изкуство 
ХІХ–ХХ век като негови представите-
ли се открояват Станислав Виспянски, 
Леон Вичулковски, Юзеф Панкевич, 
Ян Станиславски и много други забе-
лежителни графици и блестящи пей-
зажисти под официалното покрови-
телство на Краковската държавна ху-
дожествена академия. Авторът заклю-
чава, че „преценките на теоретиците и 
критиците, както и преценките на зри-
теля, те (картините) са документи от 
една епоха, през която творческите 
сили на художниците бяха обладани 
от треската за ново изкуство – по-
съдържателно и по-богато, постигнато 
при това с нова оригинална израз-
ност... въоръжени със силния дух на 
поляка и със своя дар продължиха да 
творят едно изкуство, което носи си-
гурните белези на национално изкуст-
во в типичен полски стил и притежава 
високи художествени качества“13. 

Архивът на Александър Божинов 
ни разкрива и други документи, свър-
зани с Полша. В свое писмо юристът 
Петко Стайнов предава поздрави от 
Краков и от стария им приятел д-р 
Тадеуш Грабовски, с носталгични 

13 Пак там, ф. 120к, а.е. 1235. 
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спомени за срещите им и с „една карикатура, в която е бил представен той... и 
други писатели и е пишело: само при Грабовски те (писателите) можеха да се 
съберат наедно, иначе се карат“14. 

За 25-годишния творчески юбилей на Божинов Полско-българското 
дружество в София се обръща към него с поздравителен адрес „като желан 
гост в средата на Полско-българското дружество, идеите и дейността на което 
са срещали у Вас интерес и съчувствие“ (фиг. 5). С подписите си цялото нас-
тоятелство изразява почит и признание към един от любимците на българско-
то общество15. 

Богатата изворова база на академичния фонд предлага изобилен матери-
ал и за контактите между Българската и Полската академия на науките, за 
избирането на учени от двете страни за чуждестранни членове, за техните 
лични отношения, съвместни изяви и др. Запазени са много служебни досиета 
и писма на отделни учени като професорите езиковеди от Ягелонския уни-
верситет в Краков Казимир Нич и Ян Розвадовски (1926 г.), Станислав Слон-
ски (1930), Тадеуш Лер-Сплавински (1932), специалиста по полско и славянс-
ко право Пшемислав Домбковски (1929), математика Вацлав Сиерпински 
(1936) и др. Техните постижения и заслуги в науката са представени чрез 
докладите на големите български учени Любомир Милетич, Васил Златарски, 
Стоян Романски, Любомир Чакалов и др.16 

Много документи могат да се цитират и от личните архиви на Михаил 
Арнаудов, Кръстю Мирски, Иван Шишманов, Атанас Стойков и др. наши 
учени, част от които също са членове или сътрудници на Полско-българското 
дружество в София. Интересни факти се четат и по страниците на обособени-
те сбирки – „Музикална“ и „Изкуствознание“, които допълват съществени 
празнини по темата. 

 
В заключение можем да подчертаем, че с настоящата информация има-

ме за цел само да обърнем внимание на всички, които се интересуват от бъл-
гаро-полските отношения в миналото, че в НА БАН има още недостатъчно 
използвани от изследователите документи. С представянето на някои от тях 
посочваме приблизителния характер на материалите от споменатите архивни 
фондове. 

Развитието на науката е немислимо без позоваването на документални 
източници. Колкото по-богата е изворовата база, толкова по-големи са въз-
можностите на учените за цялостно проучване на определен проблем. Една от 
основните задачи на всеки архив е обезпечаването на обществото с информа-
ция и Научният архив на БАН не прави изключение. Тези страници от нашия 

14 Пак там, а.е. 574. 
15 Пак там, а.е. 28. 
16 Пак там, ф. 1к, оп. 2 „БКД и БАН“. 
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доклад могат да послужат като подтик за бъдещи разработки по темата за 
българо-полските научни връзки ХІХ–ХХ век чрез създаването и публикува-
нето на т. нар. „идеален опис“ на документи, а защо не и съвместно подготвен 
сборник с подбрани извори, съхранявани в академичните архиви на двете 
държави. Едно усилие на съвременните учени от българска и полска страна 
ще помогне за обогатяване на цялостния изследователски процес и диалогич-
ността между двете култури и научни общности. 
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Доц. д-р Любомир Георгиев, 
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

 
КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ БЪЛГАРИ И ПОЛЯЦИ 

СПОРЕД ДОКУМЕНТИ НА БРАТЯ СТЕФАН И НИКОЛА 
БОБЧЕВИ, СЪХРАНЯВАНИ В НБКМ-БИА  

1. Въведение 
Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ (БИА) съдържа интересни и важни исторически извори за 
взаимоотношенията между значими личности от двете европейски нации. 
Още фонд № 1 на БИА – Георги Раковски – съхранява свидетелства за готов-
ността на поляците и на другите славяни да вземат участие в революционната 
борба на българския народ. БИА пази сведения и за приноса на поляци от 
Ордена на възкресенците за развитието на българското просветно дело в Од-
рин. Тук обаче ще се съсредоточим върху личните архивни фондове на братя 
Стефан и Никола Савови Бобчеви от гр. Елена. 

Дълголетният живот на проф. Стефан Савов Бобчев (Елена, 1853 – Со-
фия, 1940) очертава дълга поредица успехи. Той става секретар на първото 
българско печатарско дружество „Промишление“ още през 1871 г. Следва 
медицина в Цариград (1872–1876), където председателства „Върховната ма-
кедонска дружина“ (1873) и редактира сп. „Читалище“ (от 1874). След като 
завършва право в Москва (1878–1880), Стефан Бобчев е избран за народен 
представител и за директор на правосъдието в Източна Румелия (1884–1885). 
Депутат в Княжество България става през 1894 г. Като пълномощен министър 
в Санкт Петербург той защитава интересите на България в руската столица по 
време на Балканските войни (1912–1913). Еленчанинът е председател на сла-
вянското дружество в София близо 40 години (1903–1940). Университетски 
професор, избран е за член на БАН, на Чешката и на Югославската академия 
на науките, дописен член на Полското научно дружество в Лвов (1925). 
Признание за приноса му към българо-полското разбирателство е дейното 
участие на Полско-българското дружество в София в честването на юбилея 
на професора през 1921 г. Българската историческа и юридическа наука са в 
дълг към този многозаслужил деятел, за когото все още няма публикувана на 
хартия научна монография. Още повече че С. С. Бобчев е оставил богато 
книжовно и архивно наследство и само личният му фонд в БИА № 255 се 
състои от 8806 документа. Негови писма се намират и в други фондове на 
БИА. Сбирката „Портрети и снимки“ в БИА пък съдържа фотографии на 
С. С. Бобчев от различни важни мигове в дългия му живот. Някои от най-
хубавите портрети вече са качени с високо качество (както на изображението, 
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Стефан Савов Бобчев в дипломатическо облекло 

като пълномощен министър. 
Санкт Петербург, 1912 г. НБКМ-БИА, С ІІІ 495 

така и на описанието) на интернет страницата на Националната библиотека, в 
Дигиталната библиотека в кабинет „Фотографска колекция/ Портрети“. Тук 
С. С. Бобчев може да се види заедно с други членове на „Върховната маке-
донска дружина“ в Цариград или във впечатляващите одежди на български 
пълномощен министър в Русия, 
както и в творческата претрупа-
ност на кабинета си. 

Голям човек като проф. 
Бобчев естествено има и големи 
врагове. Когато поетът Пенчо 
Славейков казва, че изкуството 
не е лъжица за устата на прос-
тите фасулковци, той вероятно 
иронизира именно Бобчеви. 
Стара е враждата между техни-
те семейства. Тя е изострена от 
конфликта между Пенчо и Сте-
фан по повод проведения през 
1910 г. в София Всеславянски 
събор. Кулминацията на сблъ-
съка помежду им настъпва през 
1911 г., когато министърът на 
народното просвещение Стефан 
Бобчев уволнява директора на 
Народната библиотека Пенчо 
Славейков и назначава на него-
вото място по-малкия си брат 
Никола. 

В НБКМ-БИА има и фонд 
№ 278 на Никола Савов Бобчев 
(Елена, 1863 – София, 1938). Той сякаш остава в сянката на по-големия си и 
надживял го брат, професора. Неговата кариера обаче също е впечатляваща. 
Никола завършва реална гимназия в гр. Николаев (1883) и пет години по-
късно защитава докторат по философия в гр. Лайпциг. 

Работи като учител, университетски преподавател, книжовник и публи-
цист. Н. Бобчев ръководи уверено Народната библиотека в бурните години на 
Балканските войни (1911–1913). Славяновед и член на БАН, той редактира 
изданията на Славянското дружество в България. В кореспонденцията му се 
съдържат сведения за Лвовското полско-българско дружество, както и за 
проф. Тадеуш Грабовски, първия официален представител у нас на възкръс-
налата за свободен държавен живот Полша. 
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2. Проф. Стефан Бобчев и Полша 
Във фонда на професора в БИА е съхранена богата преписка с поляци 

по въпроси на славянството, правото, историята, политиката, новоизлезли 
книги и др. В писмото си от 17 декември 1909 г. Освалд Балцер (Лвов) позд-

равява проф. Бобчев за публи-
куването на труда му „История 
на българското право“. Балцер 
изпраща писмо и на 25 юли 
1933 г., в което изказва задо-
волството си от изследването 
на професора по историята на 
славянското право. Особен ин-
терес с оглед разглежданата 
тук тема представляват някои 
официални документи от полс-
ки институции. Полската ака-
демия на науките в Краков из-
праща до Софийския универ-
ситет писмо на френски език с 
дата 6 май 1921 г. В него по 
най-изискан начин Академията 
поднася поздравления за пет-
десетата годишнина на С. С. 
Бобчев, учения с огромен при-
нос за развитието на културни-
те и научни връзки между бъл-
гари и поляци. Откроява се 
официалното писмо от 30 март 
1924 г., с което научното дру-
жество в Лвов известява „мно-
гоуважаемия г-н д-р Стефан 

Бобчев в София“ за избора му за почетен член на Историко-филологическия 
отдел на Дружеството. Документите показват ключовото място в българо-
полските културни отношения, което заема днешният украински Лвов, род-
ният град на прославени поляци като известния с остроумните си афоризми 
Станислав Йежи Лец и прочутия фантаст Станислав Лем. 

Не само кореспонденцията свидетелства за трайния интерес на С. С. 
Бобчев към голямата славянска страна в Централна Европа. Особено показа-
телен е червеният бележник, озаглавен „Правото на стара Полша. Лекции на 
С. С. Бобчев“. Документът е тъкмо по разглежданата тема и съдържа доста 
полезни сведения. Професорът е изписал със ситен почерк почти всичките 
166 страници на бележника с размери 10 × 16 см. „Правото на стара Полша...“ 

  
С. С. Бобчев (в средата), заедно с други членове 

на Върховната македонска дружина. 
Цариград, преди 1875 г. НБКМ-БИА, С ІІ 1181 
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започва с план на лекциите. Ето част от съдържанието: „1. Преглед. 2. Метод, 
източници... 4. Славяни 5. Поляците в най-ранно време... 12. Престолонасле-
дие... 18. Черква и духовенство. 19. Шляхта... 36. Сейм 49. Реформи и консти-
туция...“ Бобчев добросъвестно отбелязва, че се опира на историята, издадена 
през 1905 г. от вече познатия ни като негов кореспондент Освалд Балцер. В 
плана за лекциите пише за земята и народа на Полша в Царство Полско (Ру-
сия), в Галиция (Австро-Унгария) и 
в Прусия. Споменава се за населе-
нието на страната, съставено от 
поляци, кашуби и мазурци. 

В началото на „Правото на 
стара Полша“ е приложена изрезка 
от вестник с прокламацията от 
5 ноември 1916 г. на австро-унгар-
ския кайзер Франц Йосиф (1848–
1916), с която владетелят признава 
съществуването на полска държава 
върху територия на Руската импе-
рия, завоювана от австрийски и 
пруски войски. Тази изрезка е изк-
лючително важна за датирането на 
документа. Контекстът на други 
части от него потвърждава предпо-
ложението, че е съставен през вто-
рата половина на Първата световна 
война (1914–1918). В полза на тази 
хипотеза са и записките за курса 
лекции „История на славянското 
право“, датирани от самия Бобчев в 
1917–1918 г. Те са написани върху 
същия размер бележник като „Пра-
вото на стара Полша“. Както показ-
ва името на записките по история на славянското право, в тях отново се зася-
гат въпроси, свързани с Полша, които обаче не са централни в изложението. 

Ръкописът „Правото на стара Полша“, който е съхранен в БИА и е оста-
нал неиздаден, е един от неговите най-подробни текстове за централноевро-
пейската държава. 

3. Д-р Никола Бобчев и Полша 
Значително по-малкият архивен фонд на Никола Бобчев в БИА не отс-

тъпва на огромния фонд на Стефан Бобчев по отношение на кореспонденция-

Никола Савов Бобчев като гимназист 
в Николаев, около 1882 г. 

НБКМ-БИА, С 3609 
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Правото на Стара Полша. Лекции на С. С. Бобчев. 
НБКМ-БИА, ІІ Д 5624 

та, свързана с Полша. Там има документи и от най-дейния представител на 
Полша у нас от първата четвърт на миналия век – проф. Тадеуш Грабовски. 
В пощенска картичка от 2 ноември 1912 г., изпратена от Австро-Унгария, 
полякът поздравява Бобчев за успехите на българското оръжие, което „дай 
Боже да ни доведе до Цариград“. В отговор българинът споделя с него опия-
нението си от победите в Балканската война: „Ние се издигнахме в собстве-
ните си очи, издигнахме се в очите на целия свят и дадохме, надявам се, 
бляскаво доказателство за жизнеспособността на славянската раса... Не до-
пущаме, че благородната полска нация, страстна поклонница на свободата, не 

ще ни съчувства.“ Показателно 
за изключителната гордост, с 
която е преизпълнен тогава Н. 
Бобчев, е обстоятелството, че 
той диктува тази чернова на сина 
си, като по този начин и двамата 
Бобчеви стават съизразители на 
националния триумф. Писмото 
продължава с практично пред-
ложение: „Вие поляците играете 
в Австрия първенствуваща роля, 
вашият глас има решаващо зна-
чение в правителствените сфе-
ри... Вие, с вашия глас да излезе-
те в печата да апелирате към 
вашите меродавни фактори да се 
застъпят за нашето дело, което е 
дело на славянството, на хуман-
ността, на цивилизацията и на 
културата.“ Следващите писма 
на Грабовски идват чак оттатък 
океана, от полското посолство в 
Бразилия, където той работи по 
онова време. Полякът подчерта-
ва, че той се разминавал с братя 
Бобчеви в своите възгледи по 

някои славянски въпроси, но мислите му „много и много често летят към ху-
бавата и незабравена България“. 

Полската позиция в навечерието на Балканската война е главна тема в 
писмото на д-р Станислав Гломбински, бивш преподавател по финанси и ми-
нистър на железниците в Австро-Унгария, както и ръководител на полската 
народна партия – Виена, от 27 февруари 1912 г. Партийният шеф отговаря на 
въпроса относно становището на поляците по австрийско-сръбското проти-
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Писмо от Петър Динеков до д-р Н. Бобчев. Варшава, 6 октомври 1934 г. 
НБКМ-БИА, ф. 278, а.е. 126, л. 1 

вопоставяне, изострено по повод австрийски стремежи за пристанище в Сър-
бия. „Искам да Ви уверя, че поляците гледат на интересите на славяните, осо-
бено на българите, с голяма симпатия и удивление. Ние се стремим с всички 
сили да предварим братоубийствената война против свободата и самостой-
ността на южните славяни. Поляците са се винаги борили „за наша свобода и 
ваша“... с освобождението на южните славяни ще дойде и нашият ред за по-
добра бъднина на нашия народ.“ Въпросът на Н. Бобчев означава, че малко 
повече от година преди началото на братоубийствената междусъюзническа 
война един българин искрено е загрижен за сръбските интереси. Тук трябва 
да се има предвид, че Белград е наш основен съюзник в настъпващата Бал-
канска война, както и че Бобчеви са убедени приятели на славянството, към 
което се числят и сърбите. 

Дори и най-последователните славянофили обаче не могат да не забе-
лежат конфликтите сред славяните. На 14 април 1919 г. Н. Бобчев подава за-
явление за оставка до председателя на Полско-българското дружество в Со-
фия. Повод за оставката било шумното недоволство, което някои поляци от 
дружеството проявили предишния ден по време на сказката му за полско-
украинските отношения. Самият Бобчев твърди, че „бил винаги горещ при-
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върженик на славянската взаимност... защитавал винаги националните стре-
межи на поляците и... се опълчвал срещу политиката на угнетение, на която 
те бяха подложени от трите държави, между които... бе поделена Реч Поспо-
лита“. По-нататък авторът изтъква, че в „Славянски календар“ от началото на 
същата година написал статия, в която изказал радостта си от възстановява-
нето на Полша в нейните етнографски граници. На раздяла „всякак“ пожела-
вал успех на дружеството, както направил и на учредителното му събрание, 
което имал честта да председателства. Заявлението на Н. Бобчев е показател-
но за противоречията около Украйна след края на Първата световна война. 
Документът отразява изострения полски национализъм в началото на жесто-
ката Полско-съветска война (1919–1921), в която Варшава се сражава за оце-
ляване и когато полската общественост в чужбина не би могла да понесе не 
само русофилски, но и обективни изказвания, които оспорват полските 
стремления. Срещу възгледите на Бобчев по украинския въпрос през 1915 г. 
д-р Лонгин Цехелски публикува брошурата „Украинството немска интрига 
ли е? Отговор на русофилите Я. Романчук и д-р Н. Бобчев“. В това издание 
модерният национализъм се противопоставя срещу „расово-племенното“ гле-
дище за отношенията между славянските народи. 

Политическите борби между славянските нации оказват значимо въз-
действие дори върху търсещите истина и безпристрастност учени. Петър Ди-
неков споделя с Бобчев разочарованието си от полско-чешкото противопос-
тавяне в писмо от Варшава с дата 6 октомври 1934 г. Според него чехите про-
явявали повече търпимост в конфликта, като „мъдростта на президента Маса-
рик и тук оказва благоприятно въздействие“. Затова пък в полския печат вид-
ни представители на науката и политиката твърдели, че не съществувал че-
хословашки народ. Варшава подкрепяла сепаратизма на словаците и внасяла 
смут в живота на чехословашката държава. Сръбската и хърватската литера-
тура се учели заедно във Варшавския университет, докато чешката и словаш-
ката – поотделно, като словашката била преподавана от поляк. Динеков забе-
лязал полско-немско сближение, насочено срещу Чехословакия. 

Заявлението на Н. Бобчев, че и след напускането на полско-българското 
дружество ще продължи да бъде съпричастен към полските дела, се потвърж-
дава от многобройните писма до него, подписани от Хенрик Батовски (Лвов) 
и съставени между 1925 и 1936 г. Споменава за Полско-българското дружест-
во в града, основано 1924 г., когато Боян Пенев посетил Лвов. В писмото си 
от 27 ноември 1925 г. полякът моли да му изпратят членската легитимация и 
знака на Славянското дружество в София. Документът съдържа следното све-
дение: „Нашето лвовско българо-полско дружество сега се реорганизира, 
председателят му е известен наш антрополог и искрен славянофил, проф. от 
Лвовския университет Dr. Leon Kozlowski, който беше и няколко пъти в Бъл-
гария”. Прави впечатление, че споменатото българо-полско дружество под-
помага българското студентско дружество в Лвов, наречено „Васил Левски“. 
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Печат на Полско-Българското дружество в Лвов 

„Симпатиите към България тука са големи..., добре би било да се основе тук 
един български консулат (или вицеконсулат) и лекторат по български...“ 
В други писма Батовски иска разрешение да преведе книгата на проф. Стефан 
Бобчев „Славянският свят преди и след великата световна война“, предлага 
обмен на книги и статии. Към кореспонденцията той прилага свои вестникар-
ски материали, отпечатани във вестник Slowo Polskie, Lwow. Там засяга дей-
ността на славянското дружество в София през 1925 г. В приложена изрезка 
от вестник Батовски уточнява, че начело на това дружество стои Стефан Боб-
чев и съобщава немалко сведе-
ния за професора. Споменава и 
че брат му „Миколай“ издавал 
„Славянски календар“. Ученият 
от Лвов постепенно натрупва 
самочувствие като познавач на 
българо-полските отношения. 
В своята дописка „България 
(3 март 1878 – 3 март 1927)“, 
отпечатана на 04.03.1927 в спо-
менатия по-горе вестник Slowo 
Polskie, Lwow, № 62, полякът разказва за договорите в Сан Стефано и Ньой и 
сравнява българския излаз на Егейско море с нещо познато на полския чита-
тел, а именно с положението на свободния град Гданск. Значителна част от 
писмата са посветени на идеята да напише книга за съвременната му Полша. 
Начинанието е осъществено в изданието „Република Полша: Образ на мина-
лото и сегашното / Хенрик Батовски. София: Слав. д-во, 1931, 128 с.“ 

Приносът на братя Бобчеви за изграждането на представа за поляците 
сред българската общественост се осъществява и чрез публикациите на „Сла-
вянски календар“ за 1909 и 1910 г. Книжките са обнародвани от Славянското 
благотворително дружество в България, когато негов председател е проф. 
С. С. Бобчев, а техен редактор и автор на библиографията е д-р Н. Бобчев. 
В изданието от 1909 г. в дял ІІІ. Западни славяни. 1. Поляци, пише следно-
то:„Полският народ влиза в състава на три държави – Русия, Австро-Унгария 
и Германия... В религиозно отношение поляците са чудно сплотени.“ 

В календара от 1910 г. със съжаление се отчита като неоснователна про-
явената през предишната година надежда за полско-руско сближаване. Авто-
рите му обвиняват руското правителство за влошаването на отношенията 
между двата славянски народа. То изисквало на държавните служби в Царст-
во Полско, предоставящи доход над 1000 рубли годишно, да се назначават 
само руснаци. Петербург тогава отделил т.нар. „Холмска Рус“ от Царството 
Полско и закривал полски просветни дружества, на което поляците отговори-
ли с бойкот на руските учебни заведения. Цитираният откъс показва, че за 
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Бобчеви славянофилство не означава само русофилство, а че братята еленча-
ни се стремят към истина и безпристрастност. 

В заключение може да се обобщи, че документалното наследство на 
проф. Стефан Бобчев и д-р Никола Бобчев рисува една пълнокръвна и богата 
на подробности картина на взаимоотношенията между интелектуалните ели-
ти на двете европейски нации. Понякога в историческите свидетелства се 
очертават разлики в гледните точки по въпросите на славянството, но несъм-
нено преобладава плодотворното сътрудничество между българи и поляци. 
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Даниела Атанасова, Никола Казански, Петър Първанов 
Централна библиотека на БАН 

 
ПОЛСКИ КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ СИЯНИЯ 

В БЪЛГАРИЯ 1850–1944 г. 
 
 

Ролята на поляците и на Полша в новата българска история става осеза-
телна след въстанията от 1830 и 1863 г., когато част от многобройната полска 
емиграция се озовава в пределите на европейската част на Османската импе-
рия. По късно поляците вземат участие в Освобождението на България и в 
развитието на новата българска държава. Много от тях имат героична съдба – 
загиват за свободата на България като граф Станислав Домбровски и братята 
Август и Юлий-Цезар Розентал, или се сражават за своята втора родина като 
Юзеф Липски (Липковски), капитан Отон Барбар и брат му Станислав. 

Братята Розентал понасят мъченическа смърт, а други поляци загиват 
геройски за независимостта на Полша, като художника Тадеуш Айдукевич и 
славистите професор Владислав Бобек и Юзеф Голомбек. 

След създаването на Втората полска република през 1918 г. двустранни-
те отношения получават нов тласък и развитие. Целта на проекта на Централ-
ната библиотека на БАН – Полски културни и духовни сияния в България 
1850–1944 г. – е да изгради база данни с биографска и библиографска инфор-
мация за най-видните представители на полския научен, културен и духовен 
елит в България.   

ЦБ на БАН има опит и собствен софтуер за представянето на информа-
цията в Интернет http://cl.bas.bg BASLib – Автоматизирана информационна 
система. 

Базата данни ще бъде на три езика – български, полски и английски. 
Изследователи от цял свят ще ползват текстова и визуална информация, 

която пълно ще разкрива облика и значението на поляците в България. Базата 
ще дава достъп до малко известни и редки издания като „България“ и „Кър-
джали“ на Михаил Чайковски, „На разсъмнуване“ (В зори) на Зигмунт Мил-
ковски, съчинения на български и полски от Хенрик Батовски, Лудвиг Ви-
дершал, Ян Гжегожевски, Юзеф Голомбек и Тадеуш Грабовски. 

Проектът предвижда достъп до дигитализирани издания като „Моите 
спомени отъ войните 1912–1918“ от Отон Барбар, а също така и редки изда-
ния, посветени на Полша, написани от видни българи като Никола Милев, 
Андрей Тошев, Стефан Цанков и др. Статиите за полските художници Таде-
уш Айдукевич, Хенрих Дембицки, Антони Пьотровски ще бъдат илюстрира-
ни с техните най-известни картини, свързани с България. 
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Базата данни ще даде възможност да се ползват свободно такива уни-
кални материали като писмата на граф Адам Тарновски по повод спасяването 
на полската интелигенция от преднамерено унищожение по време на Втората 
световна война, както и специалното приложение, посветено на Полша от 
1935 г. на „Вестник на вестниците“ в София. 

•  Системата BASLIB е разработена от Централната библиотека на 
БАН. Повечето приложения позволяват публикуване в интернет.  

•  BASLIB е предназначена за изграждане на електронен каталог, 
внедрена е в библиотеки, архиви, музеи и галерии и с нея се изграде-
ни базите данни по темата „Руската емиграция в България“, „Итали-
анските следи в България“ и др. За всяко конкретно приложение се 
извършва настройка съобразно спецификата на данните. 

Лингвистичното осигуряване на системата дава възможност за създава-
не на максимален брой таблици за автоматичен избор на данни. Това намаля-
ва риска за грешки и в същото време позволява информацията да се извежда 
съгласно международно възприетите стандарти.  

 Със своя интерфейс BASLIB увеличава възможностите за търсене на 
литература, художествени произведения, фотографии, архивни документи и 
стимулира към използването на дигиталните им копия. 

професор Тадеуш Станислав ГРАБОВСКИ
/Tadeusz GRABOWSKI/ 

(1881-1975)

Славист, журналист и първи посланик на Полша в България (1918-1925). 
Основател на Полско-българското дружество заедно с проф. Боян
Пенев (1918)
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Тадѐуш АЙДУКЀВИЧ /Tadeusz AJDUKIEWICZ/
(1852, Величка — 1916, Краков)

Полски художник и един от
създателите на новото българско
живописно изкуство. Загива като
доброволец за независимостта на
Полша.  

В България остава известен с
картините си:
„Парад край София“ (1894 г.)
„Преглед при Витоша (Фердинанд на
маневри“ (1894 г.)
„Портрет на Стефан Стамболов“
(1894 г.)
„Отвличане“ (1896 г).

 

Вестник на вестниците, 
№ 73, 8 ян. 1935 

Приложение, посветено на
Полша
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Цветана Величкова,  
Научен архив на БАН 

 
НАГРАДИТЕ ОТ ФОНД „КЕСЯКОВ“ ПРИ БЪЛГАРСКА 

АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА ОПОЗНАВАНЕТО 
И СБЛИЖАВАНЕТО НА ПОЛСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД 
 

Дарителството е дълголетна традиция с дълбоки корени в Българското 
възраждане и е израз на хуманност и съзидателност. Пример за това е Българ-
ската академия на науките (БАН), която се създава под името Българско кни-
жовно дружество (БКД) преди 145 години в Браила. Тя е уникално събитие 
в нашата история, не само с факта, че се учредява преди съществуването на 
самостоятелна българска държава, но и с това, че е подпомогната материално 
в първите години на своята дейност от 322 родолюбиви българи емигранти. 
Между дарителите са търговци, книжовници, революционери и 
общественици1. Един от тях е Апостола на Свободата – Васил Левски2. 

В края на ХІХ и в началото на ХХ век БАН заема важно място в науч-
ния и в културния живот на България и към нея са адресирани великодушни-
те жестове на цяла плеяда дарители. Първият дарителски фонд се създава 
през 1892 г. от капиталите на виенското дружество „Напредък“. Така от даре-
ния се оформят 63 дарителски фонда с капитал 20 217 293 лв.3, които подпо-
магат българската наука и нейната институция. През 1948 г. техните капитали 
се вливат във фонд „Академия“, чийто правилник е одобрен с постановление 
на Министерския съвет на 7 ноември 1947 г. 

Сред благодетелите на Академията са братята Иван и Христо и сестра 
им Мария Кесякови. Те са от известен копривщенски род, братята са полски 
възпитаници. От дарението им се образува един от големите наградни фондо-
ве, наречен на тяхното име – фонд „Кесяков“. 

След Освобождението на България преводите от славянските литерату-
ри у нас проправят пътя на българската литература към европейските литера-
тури. Едни от тях са най-добрите образци на полската романтична класика. 
Ако проф. Боян Пенев създава ядрото на българо-полското културно сближе-
ние, то наградите на БАН от фонд „Кесяков“ се явяват стимул за рецепцията 
на полската преводна литература у нас. 

Д-р Христо Цанчов Кесяков е роден в Копривщица на 20 юни 1868 г. 
Учи в Пловдив и в Българската католическа мъжка гимназия в Одрин. Полу-
чава висше юридическо образование в гр. Лвов, където защитава докторат по 

1 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1. 
2 Пак там, а.е. 547. 
3 Сведение за фондовете на БАН към 31 януари 1951 г. 
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Христо Кесяков, дарител на БАН 

право. Работи като съдия в Софийския окръжен и в Апелативния съд. Дълго-
годишен кмет е на Копривщица. 

Едни от първите преводи на Хр. Кесяков са публикувани в периодични-
те издания на БКД (дн. БАН): Периодическо списание на БКД и Сборник за 
народни умотворения (СНУ)4. Той пре-
вежда и публикува части от историята на 
Османската империя на Пол Рико5, не от 
английското, а от полското издание, из-
лязло през 1678 г. В Научния архив на 
БАН е запазен преводът (ръкопис) на Хр. 
Кесяков „Пътуване през България през 
1665 г.“ с дата 15 януари 1886 г., Лвов6. 
Според него това са достоверни извори за 
„най-тъмните години в българската исто-
рия: от падането на България под робство 
до нейното Възраждане“7. 

Д-р Христо Кесяков е първият пре-
водач на Адам Мицкевич от оригинал8. 
Преводите са издадени в том втори на 
Христоматията на Ст. Костов и Д. Мишев 
от 1898 г. Превежда също Юлиуш 
Словацки9 и Адам Асник. През 2013 г. в. 
„Литературен свят“ (кн. 50) отново публикува превода на Хр. Кесяков „От 
девойче аз научих“ на Адам Асник. 

Хр. Кесяков издава през 1922 г. „Wieslaw i inne utwory“ („Виеслав и 
други произведения“) на Кажимеж Броджински в сътрудничество със Слава 

4 Кесяков, Хр. Пътуване през българско 1836 г. // ПС, № 19-20, 1886, с. 63; Стари пътувания 
през България. // ПС, № 21-22, 1887, с. 339; [Стари пътувания през България на] Рико. //СНУ, 
№ 6, 1891, 167-172; Пак там. Положението на България към края на ХV век (според италиан-
ския хуманист Ф. Буонакорски). [Пътуване], с. 177; Стари пътувания през България. // СНУ, 
№ 11, 1894, с. 155; Стари пътувания през България. Граф Волфганг Етингенски. //ПС, № 58, 
1899, с. 630. 
5 Първото издание на английски език е отпечатано през 1640 г. Преведено е на френски език 
(Riccaut, P. Histoire de l’état présent de l’empire osman. Amsterdam, 1672), а през 1678 и 1727 г. 
на полски език. Книгата е отпечатана и на български език: Рико, П. Сегашното състояние на 
Османската империя и гръцката църква (ХVІІ в.). София, 1988. 
6 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1345, л. 1-10. 
7 Пак там, л. 2. 
8 В т. ХIV от Полска библиотека Хр. Кесяков превежда „Пан Тадеуш“ на Адам Мицкевич; 
Българо-полски отношения 1918–1944. Документи и материали. Т. 1. София, Изд. БАН, 1988, 
с. 214. 
9 През 1884 г. в бр. 12 на сп. „Наука“ излизат няколко стихотворения от Ю. Словацки в пре-
вод от Хр. Кесяков.  
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Иван Кесяков, дарител на БАН 

Щиплиева и Анастасия Ганчева10. Той сътрудничи на редица вестници и спи-
сания. Автор е на селищни проучвания за родния си град Копривщица11 и за 
Пловдив.  

Умира на 1 януари 1934 г. в Пловдив. 
Д-р Иван Цанчов Кесяков е роден на 7 януари 1871 г. в Копривщица. 

Учи в Копривщица и в Одрин, където завършва Българската католическа 
гимназия, след което продължава медицина в Краков. След дипломирането си 

през 1896 г. специализира анатомопатология. 
Работи като лекар ординатор (1897), околийски 
и окръжен лекар (1900) в Пловдив. Управител 
на Окръжна болница във Видин (1905–1906), 
старши градски лекар и районен инспектор по 
маларията (1906–1908). Общински съветник и 
кмет на Пловдив от 1908 до 1912 г. Участва в 
Балканските войни (1912–1913) и Първата све-
товна война (1915–1918) като началник отделе-
ние на лазарет. Директор на Дирекцията на на-
родното здраве (1918–1919; 1923–1934) и автор 
на Закона за народното здраве, действащ през 
40-те години на ХХ в. Един от водачите на Де-
мократическата партия в Пловдив. Общински 
съветник и кмет (1908–1912; 1921–1922) на 
същия град. Член на Управителния съвет 
(1930–1934), главен секретар (1935–1936) и 

подпредседател (1939-1940) на БЧК. Сътрудник, член на редколегията и ре-
дактор на „Летописи на Лекарския съюз в България“, „Български лекар“ и др. 
Умира в София на 24 юни 1946 г. 

Д-р Иван Кесяков става член на Полско-българското дружество след 
учредяването му на 15 декември 1918 г. Влиза в състава на Управителния 
съвет на дружеството заедно с Боян Пенев, Александър Теодоров-Балан, Ве-
нелин Ганев и Дора Габе-Пенева. Отново е избран в ръководния му орган на 
2 декември 1933 г., заедно с политика Андрей Тошев (председател), проф. 
Христо Вакарелски, проф. Стефан Младенов и Христо Силянов12. Активно 
съдейства за разширяване на културните и научните връзки между България 
и Полша.  

Мария Цанчова Кесяков е родена в Копривщица на 23 април 1875 г. Учи 
в Копривщица и в Девическата гимназия в Пловдив. Учителства в Коприв-
щица и Пловдив. Член е на Женското благотворително и просветно дружест-

10 Българо-полски отношения 1918–1944, т. 1, с. 197. 
11 Кесяков, Хр. Заселване на Копривщица. В: Юбилеен сборник по миналото на Копривщица 
по случай 50 г. от Априлското въстание, 1926. 
12 Българо-полски отношения 1918–1944, т. 1, с. 551. 
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Мария Кесякова, дарител 
на БАН 

во „Подкрепа“13. През 1934 г. дарява 1000 лв. за откриване на безплатна тра-
пезария на млади работнички към Дружеството. Христо, Иван и Мария Кеся-
кови даряват средства за построяването на павилиони за туберкулозно болни 
към Пловдивската болница (1921–1922). 

На 28 декември 1938 г. Копривщенското 
настоятелство съобщава на Министерството на 
народното просвещение за ново дарение на Ке-
сякови в размер на 50 хил. лв. за безплатна уче-
ническа трапезария. Семейство Кесякови отс-
тъпва една къща (с данъчна оценка 56 хил. лв.) 
на гимназията в Копривщица за пансион за бед-
ни деца14. 

С писмо от 18 август 1932 г. до Председа-
теля на БАН д-р Ив. Кесяков съобщава волята 
на брат си Христо и сестра си Мария за дарени-
ето и за волята им за образуването на дарителс-
ки фонд15. 

През декември 1932 г. Управителният съ-
вет на БАН учредява фонд „Кесяков“ със заве-
щаните 212 номинални облигации, 6% от БДЗ от 
1934 г., депозирани в Македонска народна банка 

(МНБ) на пазарна стойност 100 хил. лв. По волята на дарителите облигациите 
са на разположение и управление на БАН.  

Дарителският фонд „Кесяков“ е създаден за награждаване на истори-
чески трудове на полски или български език, както и на преводни трудове – 
научни или популярни книги и изследвания за дейността на Михаил Чайков-
ски (Садък паша) и на Ордена на възкресенците. Целта на наградата е да по-
ощри тези произведения, които спомагат за опознаването и сближаването на 
двата народа – полския и българския, и „за напредъка на българщината“16. 
Академията публикува портретите и дарението на Кесякови в издадената през 
1937 г. златна книга на дарителите17. Тяхната многостранна дарителска дей-
ност е описана и в „Енциклопедия Дарителството“18. 

13 Стоянова, Р. Женско благотворително и просветно дружество „Подкрепа“. В: Енциклопе-
дия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България. Т. 3. София, Български 
дарителски форум–ИК „Петко Венедиков“, 2011, с. 431, 434. 
14 ЦДА, ф. 177к, а.е. 121, л. 373. 
15 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 1-2. 
16 Пак там, л. 2. 
17 Книга за дарителите на Българската академия на науките. Т. 1. София, 1937, с. 287-294. 
18 Енциклопедия Дарителството, т. 2, с. 24-25; т. 3, с. 133, 415, 426, 431-434, 519. 
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След учредяването на фонда е приета наредба за раздаването на награ-
дите от лихвите му, а в годините, когато комисията по оценяването на канди-
датстващите трудове не определя такъв, лихвите се прибавят към основния 
капитал. 

Протокол на комисията на Историко-филологическия клон на БАН 
за награждаване на Христо Вакарелски от фонд Кесякови 
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През 1945 г. текущата лихвена сметка е прехвърлена от МНБ към банка 
„Български кредит“19. Към 1 януари 1934 г. фондът възлиза на 124 678 лв., 
през 1939 г. на 143 240 лв., след ІІ световна война през 1946 г. достига до 
316 362 лв. Последните данни са от 1 януари 1951 г., когато сумата е 346 346 
лв20. 

 
* * * 

След Освобождението 1878 г. вниманието към полската литература на-
раства и нейното проникване в България е осезателно21. След създаването и 
огласяването на наградите от фонд „Кесяков“ чрез печата редица преводачи и 
автори кандидатстват със своите трудове за наградата. 

През 1934 г. първата награда получава Анастасия Ганчева-Зографова22 
за превода на „Иридион“ от Зигмунд Красински. Книгата се харесва на бъл-
гарските читатели, защото Красински отстоява християнските добродетели и 
идеали. 

Известната поетеса Дора Габе е удостоена с премията през 1935 г. за 
превода си „Анхели“ на полския поет и драматург Юлиуш Словацки. Коми-
сията оценява високо нейните статии и изследвания за полската култура. 
Превежда още „Селяни“ от Ян Каспрович23. Дора Габе и Боян Пенев издават 
антологията „Полски поети“, в която са застъпени най-видните представите-
ли на полската поезия. Поетесата е сред учредителите на Българо-полското 
дружество и съветник по културните въпроси в Българското посолство във 
Варшава (1947–1950). 

Известният етнограф Христо Вакарелски, тогава асистент при Етног-
рафския музей в София, превежда едно от най-хубавите произведения на пол-
ската литература24 – „Селяни“ от Владислав Реймонт. Полският писател кла-
сик е носител на Нобелова награда за литература (1924), преведен е на някол-
ко езика, което му носи международна популярност. 

Вакарелски цитира в писмото си до Академията статиите, които публи-
кува в различни списания и вестници: „Полският народ и нашето Освобожде-
ние (Още една точка в българо-полските отношения)“25, „Организация на 
научното творчество в Полша“26, „Из народните обичаи на поляците: „Шопка 

19 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 69.  
20 Сведение за фондовете на БАН към 31 януари 1951 г. 
21 Янакиева, Е. Полски автори, преведени на български език. // Библиотека, 2009, № 3, с. 23. 
22 Една от основателите и член на Полско-българското дружество в София, редактор на 
„Полско-български преглед“ от 1917 до 1925 г.; автор и преводач, носител на полското отли-
чие „Златен кръст за заслуги“ от 27.08.1927 г.; НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 91.  
23 Пак там, л. 107. 
24 Пак там, л. 84.  
25 Мир, 18 май 1929 г. 
26 Полско-български преглед, ХІ, кн. 1, 10-28; Сказка на същата тема Хр. Вакарелски изнася 
на 13 май 1934 г. в Славянското дружество в София. 
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(Коледен куклен театър)“27, „Хубостите на Полша“28, „Полската народна пе-
сен“29, „Полска етнография“30 и др.  

Вакарелски специализира повече от 2 години в Полша, познава полския 
език и култура, дългогодишен секретар е на Полско-българското дружество в 
София и работи за културното сближаване на двата народа. Той е първият 
българин награден с престижната Хердерова награда (1965). През 1936 г. с 
протокол на комисията при Историко-филологическия клон при БАН в състав 
професорите Ст. Младенов, Н. Начов и Б. Йоцов е награден с 5 хил. лв. от 
фонд „Кесяков“31.  

За авторския си труд „Българи и поляци“ Георги Кертев получава наг-
радата през 1937 г. (3 хил. лв.) 32. 

Цветана Романска-Вранска е премирана с 5 хил. лв. от фонда (1939) за 
авторския й труд „Константин Миладинов в полската литература“33. През 
същата 1939 г. е награден трудът на Ив. Камбуров „Полска музика“ и прево-
дът на учителката от ІV девическа гимназия в София Слава Щиплиева на 
„Задушница“ от Адам Мицкевич34.  

С протокол от 14 май 1940 г. комисия в състав М. Арнаудов, Ст. Роман-
ски, Б. Йоцов към Историко-филологическия клон на Академията решава 
наградата от 5 хил. лв. да се даде на д-р Любомир Андрейчин35 за превода на 
романа „Сизифов труд“ от Стефан Жеромски36. 

През военната 1941 г. писателката Веселина Геновска-Герчева превежда 
романа „Знахар“ на Тадеуш Доленга-Мостович от оригинал и кандидатства за 
награда от фонда. Този роман, който е картина на полската народопсихоло-
гия, служи за създаването на известния филм „Знахар“37, любим на много 
българи. Комисията при Историко-филологическия клон й присъжда сумата 
3 хил. лв.38 

Академичната комисия не одобрява трудове и не присъжда награди, не-
съответстващи на изискванията в правилника за награждаване и във военните 
трудни години. 

27 Вестник на вестниците, 8 ян. 1935.  
28 Пак там. 
29 Славянски глас, ХХІІ (1928), кн. 3, 94-100.  
30 Известия на Народния етнографски музей, кн. VІІ, VІІІ-ІХ, Х-ХІ. 
31 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 85. 
32 Пак там, л. 102. 
33 Пак там, л. 86. 
34 Пак там, л. 119, 120. 
35 Любомир Андрейчин (1910–1975) – езиковед, университетски преподавател, полонист. 
През 1931 г. става стипендиант на Славянския институт в Краковския университет, а по-
късно и лектор по български език в същия университет.  
36 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 70. 
37 След създадения довоенен филм „Знахар“, през 1982 г. режисьорът Ержи Хофман създава 
филма по едноименното произведение. 
38 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 95, 96. 
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Не се награждават трудовете „През Полша“39 от Иван Аракчиев, „Съв-
ременна Полша“ на Васил Бахаров40, „Киевският затворник архиепископ Йо-
сиф Соколски“ на свещеник Андрей Славов и „Казак алаят на Чайковски“ от 
Ив. Стойчев41 най-вече по технически причини и неспазване на условията, 
отразени в наредбата на фонда.  

В заключение трябва да кажем, че дарителският фонд „Кесяков“ при 
Българската академия на науките е един от активните наградни фондове. От 
1934 до 1941 г. Академията раздава девет награди в размер на 39 хил. лв, от 
които шест награди са за превод от полски език и три – за авторски трудове. 
Премирани са най-добрите преводачи, чиито преводи допринасят за взаимно-
то опознаване и сближаване на двата народа. 

Днес тази традиция е продължена от редица полонисти – изследователи 
и преводачи. С годините расте броят на преведените полски автори у нас42, 
успешно се прави подбор на творбите, увеличават се авторските научни и 
популярни трудове за Полша, което е свидетелство за устойчивостта на идея-
та на братя Кесякови. През 30-те и 40-те години на ХХ век наградният фонд 
на Българската академия на науките активно спомага за взаимното културно 
и научно проникване на двата народа по волята на дарителите Кесякови. 

39 Морски сговор, Варна, № 5, 1 май 1931. 
40 НА БАН, ф. 1к, оп. 1, а.е. 1140, л. 71. 
41 Пак там, л. 110-112; Стойчев, Ив. Казак алаят на Чайковски. // Кавалерийска мисъл, 1943, 
№ 2-4, 283-292. 
42 Полски автори, преведени на български език 1864–2008 г. (библиографски указател). 
НБКМ, 2008. 
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Доц. д-р Катя Михайлова,  
Институт за етнология и фолклор 

с Етнографски музей към БАН 
 

ПРОФ. ПЕТЪР ДИНЕКОВ 
ВЪВ ВАРШАВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ (1934–1935) 

 
„Един любознателен ученик от софийска гимназия прочел във вестника, 

че се открива курс по полски език. Бил един от петнадесетте, които се записа-
ли, и един от петимата, които завършили този курс. Така започва голямото, 
продължило цял живот, страстно увлечение на Петър Динеков. Обект на този 
емоционален интерес е Полша, нейната култура и преди всичко – литерату-
ра.“1 

Така започва статията си през 1979 г. полският журналист Михал Шул-
чевски, главен редактор на Варшавското списание „Widnokręgi“ (Хоризонти), 
който се е срещал и разговарял неколкократно с проф. Динеков. И продължа-
ва нататък: „Проф. Динеков проявява компетентност с дълбоки корени в на-
шата култура, в нейната история и настояще – та той познава или е добър 
приятел на много нейни творци. Нима може да има друго освен дълбоко лич-
но отношение към нашата литература човек, който е бил на ул. Смолна у Бой-
Желенски, който е получил неотдавна награда от ръцете на Ярослав Ивашке-
вич?“ 

Това „полско увлечение“ на проф. Динеков започва, както видяхме, още 
в гимназиалните му години и то е част от общия засилен интерес към полска-
та литература и култура в България в годините след Първата световна война и 
обявяването на свободната полска държава. Тогава се появяват многобройни 
преводи (макар и от руски и немски) на творби на големите полски писатели 
Адам Мицкевич, Хенрик Сенкевич, Станислав Пшибишевски, Кажимеж 
Пшерва-Тетмайер и др. Създава се Българо-полско дружество, което започва 
да издава свое списание „Полско-български преглед“ и поредицата „Полска 
библиотека“. По-късно особена роля в засилването на този интерес у младия 
Динеков изиграва следването му на славянска филология в Софийски универ-
ситет, лекциите по полска литература и особено задълбоченото му запознава-
не с научното творчество на такъв познавач на полската литература и култура 
като проф. Боян Пенев и с преводите на полски поети на Дора Габе, направе-
ни вече непосредствено от полски език. 

Несъмнено обаче най-голяма роля за трайния интерес на Петър Динеков 
към полската литература, култура и наука изиграва двегодишната му специа-
лизация във Варшавския университет, където той е изпратен от проф. Любо-

1 Шулчевски, М. Сънародник хонорис кауза. // Наша родина, 1979, № 5, с. 9. 
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мир Милетич след завършване на висшето си образование в Софийския уни-
верситет през 1934 г. Там той има невероятния шанс да слуша лекции при 
едни от най-големите полски учени в областта на хуманитаристиката, и то не 
само в областта на литературата, а също на философията, социологията, фол-
клористиката, езикознанието, като професорите: Станислав Слонски, ръково-
дител на специалността славистика във Варшавски университет по онова 
време, философите Тадеуш Котарбински и Владислав Татаркиевич, класика 
Тадеуш Желински, езиковедите Станислав Шобер и Витолд Дорошевски, 
историка Марчели Ханделсман, Ю. Уейски, литературовед и специалист по 
творчеството на английския писател с полски произход Джоузеф Конрад, 
етнолога Ян Бистрон, фолклориста Юлиан Кшижановски. Под впечатлението 
на лекциите на проф. Уейски той се заема да изчете всички произведения на 
Джоузеф Конрад, преведени на полски език. По-късно написва статия за него, 
като изтъква, че неговото литературно развитие поставя много важни общи 
методологични въпроси за изясняване на явления, които принадлежат на две 
литератури2.  

Но един от най-важните отпечатъци от този период е интересът му към 
фолклора и методологията на изследванията на проф. Юлиан Кшижановски. 
Младият Динеков посещава лекциите и семинарите му по полска литература 
и фолклор във Варшавския университет, летните курсове по полска култура с 
негово участие, изучава всичките му изследвания и особено тези в областта 
на фолклористиката, участва в дискусиите с други чуждестранни учени в гос-
топриемния дом на професора. По-късно става негов личен приятел и сътруд-
ник до края на живота на полския учен, пише статии за научното му дело3. 
Още по време на престоя си във Варшава нахвърля бележки за творчеството 
на Кшижановски и написва обширна статия „Завои в развитието на полската 
литература. Делото на проф. Юлиян Кшижановски“4. Специализацията по 
полска литература и фолклор във Варшавския университет на Петър Динеков 
през 1934–1935 г. изиграва по-късно голяма роля за развитието на българска-
та фолклористика. Определено можем да кажем, че проф. Динеков е последо-
вател на Юлиан Кшижановски в България. Подобно на него той разглежда 
фолклора предимно като словесно творчество и обръща особено внимание на 
близката връзка между фолклора и литературата. Проф. Петър Динеков неи-
моверно много ценеше трудовете на Юлиан Кшижановски: „Паралели“5, 

2 Динеков, П. В предвоенна Варшава. В: Динеков, П. От Възраждането до днешния ден. 
София, 1987, с. 233. 
3 Динеков, П. Проф. Юлиан Кшижановски. // Български фолклор, III, 1977, № 1, 74-76. 
4 Динеков, П. Завои в развитието на полската литература. Делото на проф. Юлиян Кшижа-
новски. // Литературен глас, VIII, № 316, 20 май 1936, с. 7. 
5 Krzyżanowski, J. Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru. Warszawa, 
1935 (второ изд., 1961; трето разш. изд., 1977). 
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„Систематизация на полската народна приказка“6, „Фолклористични очер-
ци“7, „В света на народната приказка“8 и особено „Речника на полския фолк-
лор“9, който неизменно препоръчваше на нас, начинаещите фолклористи по-
лонисти. По-късно ни изпращаше за консултации при проф. Кшижановски в 
създадения и ръководен от него Отдел за народно творчество към Института 
за литературни изследвания на Полската академия на науките, оглавен след 
смъртта на професора от неговата дългогодишна сътрудница и следовница 
Хелена Капелуш. Срещите и дискусиите с тези двама големи полски учени се 
превърнаха в истинска школа за редица млади фолклористи от различни 
страни, които редовно през годините търсеха одобрение на научните си идеи 
или библиография за научните си изследвания именно там в кабинета на 
проф. Кшижановски. През целия си живот Петър Динеков говореше с пиетет 
за „огромната научна култура, забележителната памет, острия ум и невероят-
ното трудолюбие“10 на Юлиан Кшижановски, когото наричаше своя втори 
учител по научен скептицизъм (за първи такъв учител той определяше своя 
професор от Софийския университет, бележития медиeвист и историк на бъл-
гарската литература Йордан Иванов). 

От двегодишния престой на Динеков в предвоенна Варшава произтича и 
продължилата през целия му живот любов към полския театър. Посещенията 
на лекции и семинари във Варшавския университет се съчетават с почти еже-
вечерни посещения на театрални спектакли, които представляват също своего 
рода „университет“ и „специализация“ за младия по онова време, току-що 
дипломирал се филолог-славист. За гледаните спектакли в театър „Полски“, 
театър „Народови“ или театър „Редута“, за блестящите предвоенни актьори 
Людвик Солски, Стефан Ярач и Юлиуш Остерва младият Динеков изпраща 
специална кореспонденция за вестник „Литературен глас“ под заглавие „Из 
варшавските театри“11, а по-късно ще напише интересните си и пълни с ценна 
информация спомени „В предвоенна Варшава“12. Той е впечатлен не само от 
големите актьори и режисьори във варшавските театри, но и от разнообразие-
то на репертоара, от организацията на театралното дело в града, от голямата 
национална драматургична и театрална традиция, за да сподели по-късно: 
„Във Варшава научих какво значи световен театър.“13 

6 Krzyżanowski, J. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. T. 1–2. Wrocław–
Warszawa–Kraków, 1962–1963.  
7 Krzyżanowski, J. Szkice folklorystyczne. T. 1–3. Warszawa, 1980. 
8 Krzyżanowski, J. W świecie bajki ludowej. Warszawa, 1980. 
9 Krzyżanowski, J. Słownik folkloru polskiego. Warszawa, 1965. 
10 Динеков, П. В предвоенна Варшава…, с. 234. 
11 Динеков, П. Из варшавските театри (Специална кореспонденция). // Литературен глас, VII, 
№ 261, 6 февр. 1935, с. 3. 
12 Динеков, П. В предвоенна Варшава..., 229-243. 
13 Пак там, с. 242. 
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Но може би най-голямо впечатление в културния живот на предвоенна 
Варшава му прави запознанството с творчеството и личността на полския 
писател, литературен и театрален критик, историк, преводач, фейлетонист, 
есеист, публицист, мемоарист, поет, сатирик Тадеуш Бой-Желенски. Срещата 
с този голям полски интелектуалец оставя следа и го съпътства през целия му 
живот и всеки един от нас, който е общувал с професор Динеков, е слушал 
интересните и забавни разкази за посещението му на известните жур-фиксове 
всяка събота в дома на писателя, където са се събирали артисти, художници, 
писатели и където младият Динеков е имал рядката възможност да се запоз-
нае с поетесата Мария Павликовска-Ясножевска, актрисата Ядвига Мрозовс-
ка и други знаменитости на полската литература и култура. Бой-Желенски го 
очарова за години напред със „своя либерализъм и хуманизъм, с борбата 
срещу литературното идолопоклонничество, с търсенето на нови морални и 
социални критерии, със свободата на духа“, за да напише в спомените си, че 
чрез Бой е открил „една нова Полша или по-точно – един нов аспект на Пол-
ша“, който му допада14. Този полски писател, „полемист и рушител на лите-
ратурното спокойствие“, Петър Динеков определя за свой трети учител по 
научен скептицизъм. Динеков изпраща от Варшава за вестник „Литературен 
глас“ статия под заглавие „Живи хора – жива литература. По стъпките на 
Бой-Желенски“15, пише за него пак веднага след войната16. Още дълги години 
след това напомняше за този голям полски хуманист, като даваше на нас мла-
дите български полонисти да превеждаме негови есеистични творби или тек-
стове, писани за известното краковско литературно кабаре „Zielony balonik“ 
(1905–1912). От друга страна, на полските си колеги литературни критици 
той си позволяваше тактично да напомня, че Бой не е дооценен достатъчно в 
Полша, може би поради своите „антиклерикални, противокатолически пози-
ции“, за което пишеше и в спомените си „В предвоенна Варшава“17. 

Престоят на проф. Петър Динеков във Варшава и Варшавския универ-
ситет е свързан и с една голяма за поляците годишнина. През 1934 г. се на-
вършват 100 години от излизането на поемата на Адам Мицкевич „Пан Таде-
уш“ и тази годишнина е съпроводена с големи чествания в полската столица. 
Интересът на Петър Динеков към полската национална епопея е породен още 
в България от задълбочените изследвания на проф. Боян Пенев върху твор-
чеството на поетите романтици Адам Мицкевич и Юлиуш Словацки и месиа-
низма на тяхното творчество. По повод годишнината във Варшава излизат 
нови юбилейни издания на поемата и нови литературни изследвания, които 
Динеков чете с интерес. Посещава научни доклади за поемата във Варшавс-

14 Пак там, с. 240. 
15 Динеков, П. Живи хора – жива литература. По стъпките на Бой-Желенски. // Литературен 
глас, год. 7, № 266, 13 март 1935, 4-5.  
16 Динеков, П. В борба за нова Полша. – Славяни, I, 1945, № 1, 18-19. 
17 Динеков, П. В предвоенна Варшава…, с. 242. 
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кия университет, както и популярни доклади и рецитали на откъси от творба-
та на известни варшавски актьори, за да напише по-късно в спомените си: 
„От тези тържества датува моят траен интерес към великата творба на Миц-
кевич.“18 Динеков изпраща кореспонденция за това културно събитие в полс-
ката столица за вестник „Литературен глас”19 и също задълбочена научна ста-
тия „‘Пан Тадеуш’ и съвременна Полша“ за списание „Полско-български 
преглед“20. В статията си проследява историята на рецепцията на поемата в 
Полша в различните литературни периоди и дискусиите в полските литера-
турни среди за нейните епически и естетически стойности, поетика и възпи-
тателно значение, за да се стигне до възприемането ѝ през 1934 г. като „сим-
вол на всичко полско и въплъщение на полската история в миналото, настоя-
щето и бъдещето“. Тържественото отбелязване на годишнината от излизането 
на „Пан Тадеуш“ изиграва решаваща роля за трайния интерес на Динеков не 
само към това произведение, а изобщо към творчеството на големия полски 
романтически поет. 

През 1935 г. Петър Динеков е на тримесечна специализация в Ягелонс-
кия университет в Краков, където отново посещава лекции и семинари по 
полска литература и култура21. През този период посещава и лекции в Лвовс-
кия университет, за което пише до своя професор от Софийския университет 
Александър Теодоров-Балан22.  

Трябва да се подчертае голямата заслуга на Петър Динеков в изучаване-
то и популяризирането на полската романтическа поезия в България след зав-
ръщането му от специализациите във Варшавския и Ягелонския университет. 
С негово участие още през 1939 г. започва да излиза поредицата „Полски пи-
сатели“, която има за цел да възобнови прочутата библиотека на Боян 
Пенев23. Тогава Динеков е асистент в Катедрата по славянски езици (Славян-
ския семинар) при Историко-филологическия факултет на Софийския уни-
верситет. Въпреки хитлеристката окупация на Полша и идването на немците 
по-късно и в България Петър Динеков води упражнения по полски език и 
продължава предвоенната традиция за организиране на вечери на полската 
поезия. Полски младежи, избягали от хитлеристката окупация и намерили 
убежище и възможност да следват в България, ще си спомнят с благодарност 

18 Пак там, с. 236. 
19 Динеков, П. Стогодишнината на „Пан Тадеуш“. // Литературен глас, VI, № 235, 20 май 
1934, с. 3. 
20 Динеков, П. „Пан Тадеуш“ и съвременна Полша. // Полско-български преглед, XI, 1935, № 
2-3, с. 103-120. 
21 Rusek, J. Polsko-bułgarskie stosunki naukowe w okresie międzywojennym. W: Bułgarzy na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym. Pod red. J. Ruska i W. Stępniak-
Minczewej. Kraków, 2002, s. 11. 
22 Димчева, Н. Първи литературни опити. Из архивното наследство на акад. Петър Динеков. 
В: Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от рождението му. София, 2010, с. 31. 
23 Спомени и размисли за Петър Динеков…, с. 300. 
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за подкрепата от страна на младия асистент и на българските професори. Ед-
на от тях – Ванда Смоховска, станала по-късно изтъкнат българист литерату-
ровед, често е канена от Петър Динеков на неговите упражнения да рецитира 
стихове от полски поети и особено от поемата „Пан Тадеуш“ на Адам Миц-
кевич. По-късно тя ще напише в спомените си от онези години: „И тези сти-
хове за родината се носеха из аудиториите на Софийския университет дори и 
тогава, когато немците вече бяха в България. Ако сред слушателите се беше 
намерил доносник, сигурно нямаше да похвалят Петър Динеков за неговата 
активност и любовта му към полската литература.“24 По това време Петър 
Динеков подготвя и избрани текстове от полската литература за христоматия-
та „Полска книжовна реч в образци“, която се издава под редакцията на проф. 
Стоян Романски през 1941 г. Всичко това и цялата атмосфера в Славянския 
семинар (специалността Славянска филология) на Софийския университет по 
време на войната ще накара полските студенти от различни специалности да 
го възприемат не само като „институт за славянознание“, а и като „институт 
по любов към Полша и към полската литература“, както ще го нарече по-
късно Ванда Смоховска-Петрова25. 

Петър Динеков има голям принос за „култивирането на следвоенната 
полонофилска традиция през най-трудния период на 50-те години“ в 
България26. След войната той става инициатор за издаването на най-пълните 
досега в България избрани съчинения на Адам Мицкевич и Юлиуш Словац-
ки, за превода на български от Блага Димитрова на поемата „Пан Тадеуш“, 
като същевременно е техен редактор и автор на обширни предговори, имащи 
характер на задълбочени научни изследвания27. Пише многобройни статии в 
литературни списания и вестници за творчеството на Адам Мицкевич и влия-
нието му върху български поети и за развитието на българската литература. 
Приносът на Петър Динеков за запознаването на българския читател с твор-
чеството на полските романтици е значителен или както ще обобщи по-късно 
професор Тереза Домбек-Виргова от Варшавския университет: „Ролята на 
професор Динеков за българо-полското културно сближение в следвоенния 
период може да се сравнява единствено с тази, която след Първата световна 
война изиграва проф. Боян Пенев.“28 

24 Смоховска-Петрова, В. Ванда в страната на българските чудеса (Спомени и размисли). 
София, 2009, с. 35. 
25 Спомени и размисли за Петър Динеков…, с. 307. 
26 Пак там, с. 301. 
27 Динеков, П. Адам Мицкевич [Предговор]. В: Мицкевич, А. Избрани произведения. Ред. 
П. Динеков. София, 1955, 3-31; Динеков, П. Юлиуш Словацки [Предговор]. В: Словацки, 
Ю. Избрани произведения. Ред. П. Динеков. София, 1958, 3-19; Динеков, П. Поемата „Пан 
Тадеуш“. [Предговор]. В: Мицкевич, А. Пан Тадеуш или последната саморазправа в Литва. 
Шляхтишка история от годините 1811–1812 в дванадесет стихотворни книги. Прев. от пол. 
Б. Димитрова. София, 1959, 5-28 (второ изд. 1979, 7-40). 
28 Спомени и размисли за Петър Динеков…, с. 301. 
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Изучаването и популяризирането на полски писатели в България от 
страна на Петър Динеков не се заключава само с творчеството на романтици-
те. Той изучава и пише статии за творчеството на Стефан Жеромски, Болес-
лав Прус, за поезията на „скамандритите“ Леополд Стаф, Юлиан Тувим и 
Константин Илдефонс Галчински, за поетите от краковския авангард Адам 
Важик и Юлиан Пшибош, за прозата на Ярослав Ивашкевич и Мечислав Яст-
рун, за поезията на Владислав Броневски, Тадеуш Ружевич и др. 

През целия си живот проф. Динеков участваше активно в литературния 
и научен живот на Полша, беше ежегоден постоянен участник в научни лите-
ратуроведски и фолклористични конференции във Варшавския и други полс-
ки университети. В България посрещаше полски учени, писатели и културни 
дейци; като член на ръководството на Полско-българското дружество редов-
но изнася сказки за полската литература и култура и т.н.29 Беше всепризнати-
ят „полски консул“ в България и верен приятел на Полша. Неговите основни 
научни занимания бяха в различни области на хуманитаристиката – препода-
ваше в Софийския университет „Климент Охридски“ българска възрожденска 
литература и български фолклор, но независимо от това полската литература 
и култура оставаха винаги трайно в полето на научните му интереси. Както 
сам обичаше да казва: „Моето задължение е българската литература, моята 
любов – полската литература, а с фолклора само флиртувам.“30 

 Полската академична общност също отвърна на този негов траен инте-
рес и тази негова любов към полската литература и култура. На 22 август 
1973 г. българската делегация на VII международен конгрес на славистите 
във Варшава беше свидетел на едно значимо събитие – удостояването на 
проф. Динеков с Doctor Honoris Causa на Варшавския университет, същия 
този университет, изиграл след Софийския най-голяма роля в живота му. По-
късно проф. Динеков ще определи това събитие като втория най-хубав миг в 
живота му (първият е успешната му встъпителна лекция в Софийски универ-
ситет при избора му за доцент през 1941 г.)31.  

Дълбокото познаване на полската литература, култура и наука и трайно-
то усилие в популяризирането ѝ в България, несмущавано от конюнктурни 
съображения дори в годините на хитлеристката окупация на Полша или по 
времето на военното положение през 80-те години на XX век, направи от 
проф. Динеков един изключителен приятел на поляците. И може би отново 
думите на Михал Шулчевски дават най-точна представа пък за полското от-
ношение и признателност към българския учен: „Професор Динеков не е наш 

29 Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-bułgarskich. T. 2. 1944–1960. Red. W. 
Balcerak. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1985, s. 137-139, 149. 
30 Czajka, H. Petyr Dinekow jako badacz folkloru. W: Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim…, 
s. 97. 
31 Димитрова, Б. Отсам и отвъд. Силуети на приятели. София, 1992, с. 115. 
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сънародник по произход, но без съмнение той е такъв по сърце и по интелект. 
Той е сънародник хонорис кауза.“32 

32 Шулчевски, М. Сънародник хонорис кауза…, с. 10. 
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Йоланта Спасова, 
 старши експерт в Държавен архив – Смолян 

 
ПРЕГЛЕД НА АРХИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 

В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СМОЛЯН, ОТНОСНО  
БЪЛГАРО-ПОЛСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

(КРАЯ НА XIX – 50-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК) 
 
 

Разгледаните в доклада документи, които се съхраняват в Държавен ар-
хив – Смолян, ни дават богата и разнообразна информация в областта на ико-
номиката, културата, политиката и др. взаимоотношения между Полша и Бъл-
гария. Документите са издирени от личните и учрежденски фондове и се от-
насят за периода от втората половина на ХІХ и първата половина на ХХ век. 

Най-старите документи, имащи отношение към темата, се съхраняват в 
личния фонд на Христо Попконстантинов. Кой е Христо Попконстантинов? 
Роден в родопското село Петково на 24 декември 1858 г. в семейството на 
свещеник и учител, преподавал на селските деца все още на гръцки език. Си-
нът му Христо на 15 години става учител в родното си село и въвежда основ-
ни промени в обучението, най-важната от които е премахването на гръцкия 
език и въвеждането на родния български език. Реформира организацията на 
учебното дело и създава нови правила във функционирането на цялостното 
обучение в село Петково. Любознателен и широко отворен към всички нови 
технически и културни постижения, след Освобождението на България стре-
межът му към повече знания и наука расте, завършва курсове по морзова аз-
бука и работи в Телеграфо-пощенската служба на временното руско управле-
ние.  

През 1880 г. завършва с отличие стенографски курсове и е привлечен за 
стенограф при тогавашното Народно събрание, където по-късно става начал-
ник на Стенографското бюро – служба, която му отваря широк достъп до по-
литическия кипеж в страната. Освен това проявява широки интереси към 
книжовната дейност – издава първата биография на капитан Петко войвода, 
самостоятелни трудове в областта на фолклора и езикознанието, публикации с 
обществено-политически, културен и научен характер. 

В богатия личен архив на Христо Попконстантинов се съхранява най-
старият документ, свързан с темата – от август 1881 г. писмо-покана от Иван 
Ев. Гешов – първият председател на Областното събрание в Източна Румелия 
(1879–1880) и министър на финансите (1882–1883) до Христо Попконстанти-
нов с предложение да стенографира заседанията на Постоянния комитет на 
Областното събрание и да създаде школа за подготовка за бъдещи кадри в 
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Фиг. 1. Ръкопис от превод на Христо 
Попконстантинов от статия(?) на М. Чайковски 

под заглавие „Султан Абдул Азис и истината 
за неговата смърт (1882–1883 г.)“. 

стенографията1. В същото писмо се отправя въпрос, тъй като по това време в 
Европа се използват различни варианти стенография, кой вариант е най-
подходящ за въвеждане в България – варианта на Фабиани или на Безеншек. 
Познавайки добре стенографията в други европейски страни, Хр. Попкон-
стантинов отговаря и дава мнение, че най-приложима за България е стеногра-
фията на Антон Безеншек, съобразена със спецификата на славянските езици. 
И настоятелно съветва да не допуснем голямата грешка, която са допуснали 
поляците, въвеждайки в употреба два различни варианта на стенографията. 
От къде Христо Попконстантинов има такава информация? В областта на 
стенографията той успява да се 
сдобие с всички учебници, по-
магала, списания, указания, из-
лизащи в цяла Европа в края на 
ХІХ век. Между тях е и полско-
то списание „Стенограф“, изда-
вано в Лвов от Йосиф Полински 
– преподавател, издател и ре-
форматор на полската стеног-
рафия. Предполага се, че По-
лински и Константинов са се 
срещнали лично по време на І 
славянски конгрес на стеногра-
фите в Прага на 3 и 4 август 
1891 г. Техните впечатления от 
конгреса са много близки, почти 
споделени в творческо и профе-
сионално отношение2. Допуска 
се, че списанието „Стенограф“ е 
изпращано лично от Полински.  

Друг документ, издирен в 
личния фонд на Христо Поп-
константинов, е недовършеният 
превод, направен от него от статия (разказ), публикувана във (вестник, списа-
ние) „Рус“ 1882–1883, написана от Михаил Чайковски под заглавие „Султан 
Абдул Азис и истината за неговата смърт“ (фиг. 1)3. 

Прави впечатление, че авторът е много добре запознат с порядките и 
живота в султанския двор и в османската държава. Наблюдавайки живота в 
Турция, той отразява в своите записки всички пагубни процеси, свързани с 
разлагането на турската държава, и виждайки неспособността на султан Аб-

1 ДА – Смолян, ф. 437к, оп. 3 (груб опис). 
2 Пак там. 
3 Пак там. 
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дул Азис да управлява като истински държавник, предсказва наближаващата 
катастрофа. По време на управлението на Абдул Азис се случват много важни 
за българския народ събития. Това са създаването на Българската екзархия 
(1870) и страшното, кърваво потушаване на Априлското въстание (1876). Без-
разсъдното пилеене на държавни пари, огромната корупция и личните при-
щевки, капризи и своеволия на султана предизвикват възмущението на чуж-
дестранните дипломати и наблюдатели. Вместо да се вслуша в техните забе-
лежки, Абдул Азис използвал странен начин за отмъщение. В един от своите 
дворци, на азиатския бряг на Босфора, той бил уредил сбирка от гравюри и 
живописни картини. За директор на галерията и като придворен художник 
назначил поляка Станислав Хлебовски. Завършил художествена академия в 
Петербург, специализирал в Париж, през 1864 г. Хлебовски се озовал в сул-
танския двор, където служил 12 години, както пише Чайковски: „художник 
несъмнено добър, който се отличавал с необикновена плодовитост“. За да 
задоволи своите странни капризи и жаждата за отмъщение, султанът, възполз-
вайки се от таланта на художника, му нареждал да рисува огромни по размер 
картини с измислени битки между турската армия и армията на този, който 
имал нещастието да си навлече неговата омраза. В картините турската армия 
винаги била победителка и за да унижи посмелия да прави забележка чужде-
нец, представял армията на неговата държава като сразена. 

Твърде много са подобните истории, които описва М. Чайковски, човек 
умеещ да наблюдава, да си прави изводи, използвайки възможността за сво-
боден достъп в султанския двор и много държавни институции. За съжаление 
преводът на Христо Попконстантинов не е довършен и поради това не можем 
да разберем истината за смъртта на султан Абдул Азис, но се знае, че е свален 
от власт от Младотурската партия и депортиран на 30 май 1876 г. Шест дни 
по-късно той се самоубива или е убит. 

Друг документ, имащ отношение към темата, е писмо от 12 декември 
1924 г. от Пашмаклийската (Смолянската) окръжна училищна инспекция, ад-
ресирано до директорите, главните учители, културните дружества и библио-
теките в окръга, съдържащо настоятелна препоръка да се изучава живота и 
високохудожествените и патриотични произведения на великия полски писа-
тел Хенрик Сенкевич. Окръжното е издадено във връзка с преместването на 
тленните останки на големия писател от Швейцария, където е починал на 14 
ноември 1916 г., в столицата на възродена Полша. Почти всички произведения 
на най-обичания от българската общественост полски писател са преведени 
на български език, много от тях са преиздавани, защото имат висока художес-
твена стойност, патриотичен заряд и са „здрава храна за тогавашното младо 
поколение“4. 

4 Пак там, ф. 123к, оп. 1, а.е. 2, л. 170. 
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Други документи към темата са свързани с дейността на Тютюневите 
кооперации – „Български джебел“ в с. Райково (днес квартал на Смолян) и 
„Джебел басма“ в Даръдере (Златоград). Те са от 20-те и 30-те години на ми-
налия век и разкриват търговските отношения между кооперациите и Дирек-
цията на Полския тютюнев монопол във Варшава. 

От документите се вижда, че търговските взаимоотношения между две-
те институции са особено активни и продуктивни благодарение на отлично 
създадената организация по отношение на изкупуването и транспортирането 
на тютюн до Полша. В архивите на двете тютюневи кооперации е запазена 
богата кореспонденция, водена на български и френски език, фактури, от кои-
то е видно количеството закупен тютюн – около 200 000 кг от двете коопера-
ции годишно, качествата, цените и начина на заплащане чрез Българската ко-
оперативна и земеделска банка5. От договор, сключен с Акционерното дру-
жество за международни транспорти „Марица“ в София на 11 януари 1927 г., 
разбираме, че са се ползвали два начина за транспортиране – по суша, в ди-
ректни вагони през Румъния, Унгария, Чехия и Полша, и по вода от Бургас 
или Варна за Марсилия, Антверпен, Хамбург, Амстердам до Гданск (Полша)6. 

Голяма радост и вълнение предизвика у мен документ, адресиран до Ак-
ционерно дружество „Уния“ – фабрика за земеделски машини в Грудзиондз 
(Полша). Райковската тютюнева кооперация, чрез посредника си в София, 
прави запитване дали там се произвеждат видове машини, които биха улесни-
ли производството и манипулациите при обработката на тютюна. Тази фабри-
ка е построена в моя роден град след освобождението на Полша през 1918 г.7 

Най-голям брой документи, отразяващи българо-полските взаимоотно-
шения в областта на духовната култура, са съхранени в личния фонд на Петър 
Пампоров. 

Петър Пампоров е роден на 30 януари 1894 г. в гр. Пашмакли (Смолян) в 
семейството на Георги и Шина Пампорови. Баща му е първият кмет на Смо-
лян след освобождението вследствие на Балканската война. Образованието си 
Петър Пампоров придобива в с. Долно Райково (днес квартал на Смолян), в 
Цариградската духовна семинария, а след Балканската война – в Софийската 
духовна семинария. Участва в Първата световна война и е пленник в Солун и 
в Ниш до 1920 г. През 1920–1923 г. следва в Софийския университет, специ-
алност „Педагогика и философия“. Постъпва на работа в ІІІ-а образцова де-
вическа гимназия. Същевременно посещава и сбирките на теоложкото общес-
тво в София, където слуша сказките на Софроний Ников. Активно се включва 
в дейността на Вегетарианския съюз. От 1921 г. редовно посещава неделните 
беседи на Петър Дънов и се запознава с идеите на Всемирното Бяло братство. 

5 Пак там, ф. 135к, оп. 1, а.е. 315, л. 58; а.е. 316, л. 21, 22, 24; ф. 118к, оп. 1, а.е. 91, л. 65; а.е. 
94, л. 44-45; а.е. 95, л. 73; а.е. 98, л. 1-2. 
6 Пак там, ф. 118к, оп. 1, а.е. 97, л. 16. 
7 Пак там, ф. 135к, оп. 1, а.е. 316, л. 16. 
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В началото на 20-те години на ХХ век за пръв път се запознава с между-
народния език Есперанто, създаден през 1887 г. от полския лекар Людвик За-
менхоф. Идеите за равенство, братство, мир и международно разбирателство 
много допадат на Пампоров и стават негова съдба. През 1929 г. в Будапеща, 
Унгария, завършва курс за преподаване на Есперанто по метода на Андрео Че. 
Това му дава възможност да преподава във всички страни. През 1930 г. Пам-
поров е поканен да ръководи есперантски курс в Южна Франция. След курса 
посещава Париж, участва в Международния есперантски конгрес в Оксфорд, 
изнася сказки в Лондон, Манчестър и други градове на Англия. Оттам зами-
нава за Германия-Кьолн, Клева, Берлин, Данциг. Поканен е да ръководи еспе-
рантски курсове в Латвия, като посещава още Естония, Финландия и Литва. 
Връзките на Петър Пампоров с Полша започват от 20-те години на XX век. 
В своя богат духовно-творчески живот Петър Пампоров проявява особено 
топло и приятелско отношение към полската страна. Проследявайки неговите 
пребивавания в различни страни, оставаме с впечатление, че Полша е страна-
та, която той най-често посещава и в която пребивава най-дълго. 

Първото му посещение е свързано с участие в ХХІІІ международен ес-
перантски конгрес, състоял се от 1 до 8 август 1931 г. в Краков. 

В личния му архивен фонд, съхранен в Държавен архив – Смолян, са за-
пазени билетите от пътуването му във връзка с конгреса, делегатската карта, 

Фиг. 2. Снимка с участници в ХХІІІ международен есперантски конгрес в Краков, 
 1–8 август 1931 г. 
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която му дава право да ползва безплатно градския транспорт8, и много снимки 
(фиг. 2)9. Отличното му представяне на конгреса прави особено силно впечат-
ление на полските есперантисти, от които получава покана да остане за по-
дълго време и да изнесе пред полската общественост подходящи лекции за 
ползата от международния език есперанто, а така също и да изложи своите 
възгледи за трезвеността, вегетарианството, здравословния начин на живот, 
туризма и взаимното разбирателство между народите. 

С особена любов по време на своите лекции той запознава слушателите 
с философията на Бялото братство. По това време Полша се намира в период 
на икономическа криза и хората чувстват нужда от нови идеи, които да ос-
мислят, облекчат и подобрят техния начин на живот. Подобна духовна нагласа 
става добра почва за възприемането на хуманни идеи, основаващи се на трие-
динството: Любов, Истина, Братство. 

Много от лекциите на Петър Пампоров са посветени на темата за красо-
тите на България като страна на розите и гроздето. Освен лекциите и сказки-
те, той успява да организира и кръжоци по вегетарианство, трезвеност и здра-
вословен начин на живот – теми, които по това време не са широко разпрост-
ранени в Полша. Като изявен вегетарианец, по време на своето първо преби-
ваване в полската страна Пампоров среща трудности с прехраната, тъй като 
не намира вегетариански заведения. Това от своя страна още повече го амби-
цира в пропагандирането на идеите за здравословен начин на живот. 

При завръщането си в България след конгреса донася със себе си много 
литература, преводи на есперанто, песни, стихосбирки, окултни списания от 
полски и чужди автори, оригинална есперантска литература от създателя на 
есперанто д-р Людвик Заменхоф. 

Под въздействие на преживяното в Полша Пампоров пише статия, отпе-
чатана във в. „Зорница“ на 2 септември 1931 г. В тази статия, озаглавена 
„Празник на мира и братството“, той споделя с особен възторг богатите си 
впечатления от конгреса: „Въпреки наличието на делегати от целия свят, се 
говореше на единствения език – Есперанто и цареше атмосфера на братство, 
разбирателство и единение. След официалната част се проведоха заседания по 
секции според интересите: вегетарианци, въздържатели, пацифисти и др.“ 
Успоредно с деловата част по време на конгреса се провеждат интересни ини-
циативи – летен университет по есперанто, екскурзии, концерти и традицион-
ният бал-конкурс за най-красива национална носия. За чест на България, жу-
рито, съставено от най-авторитетните есперантисти, дава първа награда на 
обаятелна и скромна учителка от Русе, следвана от унгарка и естонка.  

След завръщането от конгреса Пампоров започва усилена кореспонден-
ция с много от своите нови полски приятели. В писмата на есперанто особено 

8 Пак там, ф. 698, оп. 1, а.е. 96, л. 6-8. 
9 Пак там, а.е. 211, л. 23-24. 
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място заемат темите, посветени на реалните човешки мечти, както и на висо-
ките човешки идеали. Едни от най-интересните писма са тези от Алина и 
нейния баща Мечислав Червински от Варшава, в които те благодарят на Пам-
поров за активната му дейност по време на пребиваването му в Полша и изп-
ратената от него богата информация за България10. 

През 1936 г. се подготвя Първият общополски конгрес – среща на езоте-
ристи, метафизисти и представители на др. окултни науки, оторизирани от 
Дружеството на приятелите на духовните науки. От името на дружеството 
към П. Пампоров е отправена официална покана за участие в конгреса с лек-
ции за ролята на славянството и неговата мисия в света, за мястото и заслуги-
те на България в световната култура, за същността на философията на Бялото 
братство и неговия идеолог Петър Дънов. За да бъде разбран от широката 
публика, лекциите му са преведени и изнесени на полски език. Тези лекции са 
запазени и до днес в личния архив на Пампоров11. 

От съхранените материали става ясно, че за него особен интерес са 
представлявали живота, творчеството и философските възгледи на група пол-
ски мислители – философи и поети, като Август Циешковски, Анджей Товян-
ски, Адам Мицкевич, Юлиуш Словацки, Зигмунт Красински, Ц. К. Норвид и 
др. Всички те са обединени от вярата за особената мисия на полския народ и 
славянството, за обновление на света и промяна към добро.  

Запознавайки се с биографията и творческия път на Август Циешковски, 
Пампоров е силно впечатлен от неговата личност12. Роден е на 12 септември 
1814 г. в с. Суха, Подлесие, Полша, в аристократично семейство. Поради ран-
ната смърт на майка му, за него се грижи близка на семейството баронеса за-
едно с неговия връстник Зигмунт Красински – един от най-големите полски 
поети-романтици през XIX век. Още от малък развива своя талант и се отдава 
на науката. На 16-годишна възраст заминава за Берлин, за да следва филосо-
фия. По това време Европа е залята от философията на Хегел. Задълбоченото 
запознаване със същността на тази философия, Циешковски получава чрез 
един от талантливите негови последователи – професор Михелет. Възприе-
майки метода на Хегел за диалектическата еволюция на човечеството, той 
намира, че в исторически план има непълноти по отношение на бъдещето. 
Благодарение на своя интуитивен метод постига по-задълбочено и по-
прецизно определение на възгледите относно Бога, Духа, Живота и др. При 
едно от своите гостувания при баща си Циешковски споделя с него своите 
научни постижения. Обзет от бащинска гордост и ентусиазъм, бащата предла-
га да отидат в църквата и да благодарят на Бога. Това посещение в църквата се 
оказва съдбовно за по нататъшното развитие на младия Август. По време на 
четене на молитвата „Отче наш“, той е осветен и усеща силно вдъхновение, 

10 Пак там, а.е. 91, л. 1-52. 
11 Пак там, а.е. 99, л. 1-50. 
12 Пак там, а.е. 121, л. 1-8. 
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под влияние на което пише епохалното си философско произведение „Отче 
наш“ от 1000 страници. Това е Христов завет и социална програма за бъдеще-
то, историософичен поглед към идващите векове, където се говори за осъщес-
твеност на Духа и мисията на Славянството, за свободата, равенството, братс-
твото, любовта, за средствата и начините на общественото спасение и силата 
на кооперативизма. Молитвата „Отче наш“ е съкратено евангелие, пророческа 
молитва за новата сила на духа, когато всички ще бъдат проникнати от лю-
бовта, светлината, свободата и ще бъдат обърнати към Бога. Книгата „Отче 
наш“ е философия на историята, философия на творчеството, философия на 
всемирното сътрудничество и братството. Тя обосновава научно и философс-
ки неизбежното тържество на Христовите начала – всемирното обединение на 
народите, мирът и правдата на новото човечество ще настъпят и всички люде 
и народи ще бъдат истински братя, деца на един велик любвеобилен Бог. 

Тези биографични данни за А. Циешковски са написани от Петър Пам-
поров на есперанто. Преводът от полски на философското произведение „От-
че наш“ е също негово дело. Книгата е отпечатана на български език през 
1937 г.13 

Друг бележит полски философ, който предизвиква интереса на Пампо-
ров, е Анджей Товянски. Роден е на 1 януари 1799 г. във Виленщчизние в бла-
городническо семейство. Още като малък усеща силата на молитвата към Бо-
га. Тя му помага да осъзнае, че когато човек има силно желание да постигне 
нещо значимо и се труди упорито, опирайки се на Бога, може да постигне 
всичко. През 1815 г. постъпва във Виленския университет, където изучава 
задълбочено морално-политически науки. На 18-годишна възраст става кан-
дидат на философските науки. Основен въпрос, който си задава, е за смисъла 
на човешкия живот и истината за живота. Не намира отговор сред хората и се 
обръща към Бога. През 1818 г. е избран за съдия във Виленския районен съд. 
Като съдия се стреми винаги да бъде справедлив, проявявайки християнска 
грижовност към всички нуждаещи се. След смъртта на баща си наследява 
голямото фамилно имение. Тригодишният му престой в имението се характе-
ризира с благородно отношение към селяните и техния труд. Въпреки че има 
всички условия да живее спокойно, да се радва на своето богатство и на мно-
голюдното си семейство, той решава да се посвети в служба на полските 
емигранти, намиращи се по това време във Франция, в Париж. Убеден е, че 
сред тях ще бъде най-полезен, вдъхвайки им вяра в Бога и че Божието царство 
може да се осъществи и тук на земята, ако всички хора се обединят и заживе-
ят съгласно Божията воля. Изпадайки в религиозно сектантство, той счита, че 
не с революции, а чрез християнски начин на живот може да се постигне ос-
вобождението на Полша и осигуряването на нейния просперитет. Товянски е 
убеден, че полският народ е избран народ и има месианско предназначение да 

13 Пак там, а.е. 191, л. 1-50. 
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спаси и поведе към благоденствие всички останали народи. 
та личност на Товянски, неговите възвишени религиозни идеали оказват сил-
но влияние върху творчеството на такива големи поети-романтици като Миц-
кевич, Словацки, Норвид, Красински и др. 

Голяма помощ при проучването личността и творчеството на А. Товянс-
ки Петър Пампоров получава от неговата активна кореспондентка Валентина 
Хорошкиевич от Вилнюс, която е началник на секретариата в университета 
„Стефан Батори“ и му предоставя богата литература за живота и религиозно-
философските възгледи на Товянски14. Самата тя намира много общи черти 
във възгледите на Товянски и Дънов. И двамата изтъкват като основни жи-
тейски принципи вярата в Бога, любовта към човека, личното усъвършенства-
не, готовността да се жертват и да служат на другите. 

С голям ентусиазъм Пампоров се заема да опознае живота, творчество-
то и идеите на забележителните полски поети-романтици А. Мицкевич, Ю. 
Словацки, 3. Красински, Ц. К. Норвид и др. Времето, през което те живеят и 
творят, е време на борби за национално освобождение и създаване на незави-
сима полска държава. Поради жестоко преследване от страна на руския поро-
бител, всички те, патриотично настроени и свободомислещи, са принудени да 
търсят убежище в други страни. Франция, като страна на свободата, дава под-
слон на много полски емигранти. Именно тук се установява цветът на полска-
та интелигенция. Под въздействието на идеите на Товянски и творчеството на 
поетите-романтици се оформя движение за мисията на полския народ и дру-
гите славянски народи. 

Един от най-изявените пропагандатори на тази мисия е Адам Мицкевич. 
В своята „Книга на полския народ и на полското странничество“ Мицкевич 
сравнява предстоящата мисия на полския народ със спасителната мисия на 
Христос: „Христос учи, че не е достойна за почит на земята нито човешката 
мъдрост, нито властта, нито короната, нито богатството, а едно само е дос-
тойно за почит – да се жертваш за доброто на хората. И който жертва себе си 
за другите, ще намери мъдрост и богатство, и корона на земята, в небето и на 
всяко място. А, който жертва другите за себе си, за да има мъдрост и власт, и 
богатство – ще намери глупост и нищета, и унижение на земята и на всяко 
място.“ Всички тези лозунги – за мисия, за жертва, за водачество в борбата за 
доброта на човечеството, подхранват сърцата и вярата на многобройното пол-
ско емигрантство – бедно, отчаяно, загубило надежда, лишено от дом и роди-
на. Много от особено силните фрагменти в „Книгата на полския народ“ са 
преведени от Петър Пампоров на български език15. 

14 Пак там, а.е. 128, л. 1-63. 
15 Пак там, а.е. 7, л. 1-14. 
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В многостранните си контакти със своите полски приятели Пампоров е 
имал щастието да получи като подаръци много книги, третиращи въпросите, 
които го вълнуват и които днес представляват уникална антикварна ценност. 

Пътувайки из много страни, Пампоров е имал възможност да се запоз-
нае с различните култури и сравнявайки славянската култура, славянските 
добродетели, славянската нравственост, с тези на другите народи, стига до 
убеждението, че бъдещето принадлежи на славянството и че славянството 
може да даде много повече на човечеството. Тази своя убеденост той запазва 
до края на земния си път. 

За активната си дейност в полза на славянството Пампоров е привлечен 
на отговорна работа в Дружеството на младите славяни със седалище във 
Варшава на 28 септември 1936 г. Той е определен като референт на българска-
та секция към дружеството. Още с приемането му се възлагат следните зада-
чи: да преведе на български език устава на дружеството; да прави ежемесечни 
отчети за дейността на секцията; да организира българска читалня към биб-
лиотеката на дружеството, като за целта се обърне с молба към всички бъл-
гарски издателства да изпращат като дарения български книги; да издирва и 
привлича в дружеството всички млади автори, пребиваващи в Полша, и осо-
бено студентите, които живеят в общежития; да води кореспонденция и под-
държа постоянни връзки с Младежкото славянско дружество в София; съв-
местно с генералния секретар на дружеството във Варшава да подготви за 
издаване българо-полски речник16. 

На 28 октомври 1936 г. полският психо-графолог и автор на научни тру-
дове с псевдоним Шиллер-Школник откликва на молба на Пампоров да му 
бъде направен хороскоп. От него се вижда, че той е действена, творческа и 
импулсивна натура. Притежава богат литературен талант, дар слово и богато 
въображение, ясен и критичен ум, вроден интелект, оригинален мироглед и 
подход към различни житейски проблеми, всестранни и богати знания. По 
характер е добър и честен. Въпреки многото трудности в миналото е успял да 
постигне много в духовното си развитие. Ще живее до дълбока старост и ще 
реализира много от своите планове17. 

През 1938 г. „Лигата за братско сътрудничество“ в Полша получава раз-
решение за създаване на местни дружества в цялата страна. Поради голямата 
предстояща работа по създаване на филиалите, ръководството на лигата, от-
читайки безспорния организаторски талант на Пампоров, го уведомява, че им 
е много необходим и го кани за сътрудничество, като му подготвя документи 
за продължителен престой в Полша. Предчувствието за наближаващата война 
предотвратява това заминаване. Негов редовен кореспондент му съобщава, че 
от вестниците е разбрал, че Германия се стреми да привлече България на своя 

16 Пак там, а.е. 159, л. 14. 
17 Пак там, а.е. 159, л. 15-16. 
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страна и ще бъде много тежко, ако тя наистина бъде въвлечена в коалицията 
срещу Полша. Евгениуш Яскевич съветва Пампоров да си остане в България 
и като изявен пацифист да посвети силите си за избягване участието на Бъл-
гария в тази коалиция. За жалост, амбициите на Хитлер надделяват, войната 
пламва, погазвайки всички човешки стремежи към красота, добро, любов, 
братство и равенство между народите. 

След войната Пампоров продължава да поддържа връзки със своите 
приятели от Полша, които в писмата си го информират редовно за всички зна-
чими събития в полската страна и най-вече за състоянието на есперантското 
движение. През 1956 г. получава покана да вземе участие в национален еспе-
рантски конгрес във Варшава. 

Последното му посещение в Полша е през 1959 г. във връзка с 44-я юби-
леен световен конгрес на есперантистите във Варшава по случай 100-
годишнината от рождението на автора на есперанто – д-р Заменхоф. На конг-
реса му е връчен юбилеен медал и се среща с многобройните си приятели от 
различни страни на света. Въодушевен от богатата програма и от атмосферата 
на конгреса, той се завръща в България и с ентусиазъм продължава пропаган-
дирането на есперанто, като до края на живота си поддържа връзки с една от 
най-обичаните от него страни – Полша18. 

Огромната му кореспонденция с есперантисти от много страни в Европа 
и света е удивителна не само като обем, но и като съдържание. Най-голям дял 
от нея заема общуването му с неговите полски приятели. Всички писма, които 
той получава в периода между 1931 и 1978 г., могат да се обособят в три раз-
дела: посветени на международния език есперанто, на учението на Петър Дъ-
нов и Бялото братство и с любовна тематика. 

Най-много на брой писма и обхващащи най-дълъг период от време са 
тези с Еугениуш Ящкиевич – човек с богата култура, владеещ няколко езика, 
проявяващ интерес към окултните науки и есперанто. С Пампоров се запозна-
ват по време на ХХШ световен конгрес на есперантистите в Краков през 1931 
г. След като разбира, че Пампоров проявява интерес към окултните науки и е 
привърженик на учението на Петър Дънов за Бялото братство, той го кани 
като гост на Първия общополски конгрес на приятелите на езотерични и др. 
окултни науки, за да запознае участниците със същността на учението, което 
по онова време не е познато в Полша. Като заемащ отговорна длъжност в 
Дружеството на приятелите на духовните науки, той свързва Пампоров с мно-
го от активните негови членове, включително и с много издатели и редактори 
на литературни и печатни издания, третиращи тази тематика. Е. Ящкиевич е и 
първият преводач на произведения на Петър Дънов на полски език19. 

18 Пак там, а.е. 211, л. 28. 
19 Пак там, а.е. 91, л. 9-11, 59-60, 63-64, 93-98, 103-106, 114, 119-124, 127-137, 140-145. 
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Други активни кореспонденти на Петър Пампоров са Юзеф Хобот и не-
говата съпруга Мария. Те разполагат със собствено издателство, в което отпе-
чатват книги с духовно-религиозна и философска насоченост. В това издател-
ство излиза и периодичното списание „Хейнал“ – също с духовно-религиозна 
тематика. В това списание намират място и много статии на Пампоров – него-
вите впечатления от пребиваването му в Полша, пътуванията му из нея и впе-
чатленията му от многото срещи и гостувания на полските семейства по вре-
ме на празници. В същото списание са публикувани обширни фрагменти от 
книгата на съвременния полски писател и общественик Ян Виктор за пъте-
шествията му из балканските страни. Написаното за България силно се харес-
ва на г-жа Хоботова, която намира, че ценностните системи на двата народа – 
българския и полския, са много близки. Тя е впечатлена от културата на Бъл-
гария, от непоквареността, творческите усилия, стремежите към красота и 
младежкия ентусиазъм. Тя вярва, че двата народа „рамо до рамо“ могат да 
допринесат много за постигането на едно по-светло утре. Според нея Бълга-
рия и Полша имат един особен общ недостатък – преклонението и сляпо-
то подражание на чуждото. Тя дори мечтае да научи български език и да по-
сети България, за да се запознае по-добре с една от най-старите култури в Ев-
ропа. Петър Пампоров и г-н Хобот са обединени и от идеята за бъдещата ми-
сия на славянството. И двамата са на мнение, че България, като люлка на сла-
вянството, и Полша, по подобие на Прометей, могат да играят водеща роля в 
осъществяването на тази мисия20. 

Интерес представлява и кореспонденцията между Пампоров и младия 
студент по фармация Карол, който заедно със своята майка и леля приема 
идеите на Бялото братство и активно участва в неговото разпространение. 
Карол израства в семейство, в което се изповядват високи и благородни идеа-
ли за човечност, братство, взаимопомощ, отричане на войната и всички проя-
ви на насилие. Под влияние на Пампоров той изучава есперанто, което му 
помага да разшири своите контакти с близки по идеи хора. 

Поради наличието през 30-те години на различни течения в духовния 
живот на Полша Дружеството за духовни знания планира провеждането на 
конгрес, в който да вземат участие представители на тези течения. Основната 
цел на конгреса е, в атмосфера на толерантност, взаимно уважение и изслуш-
ване, да се споделят мнения и идеи за максимално обединяване на различните 
течения, тъй като по същество всички те са плод на една и съща възвишена 
духовност. 

Високо оценявайки духовните изяви на Пампоров, Карол му отправя 
сърдечна покана за участие в този конгрес, дълбоко убеден, че неговото мне-
ние ще бъде от голяма полза за духовния живот в Полша. Карол и неговото 
семейство уведомяват Пампоров, че го канят с открито сърце и въпреки 

20 Пак там, л. 23-24, 29-31, 34, 39-40, 45-50. 
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скромните си възможности, ще направят всичко необходимо за неговото при-
ятно и ползотворно пребиваване в Полша. 

В по-късните си писма Карол с тревога споделя мисли във връзка с 
международното положение и реалната опасност от избухване на война. Като 
убеден пацифист и познаващ изстрадалата полска история, Карол, както и 
всички свързани с идеите на Бялото братство, застава категорично против 
войната и всички форми на насилие. 

През пролетта на 1939 г. Карол е призован в армията за отбиване на за-
дължителната военна служба. Голяма била радостта му, когато разбрал, че е 
разпределен в медицинските санитарни формирования и вместо да бъде обу-
чаван как да убива хора, ще има възможност да бъде полезен при спасяване 
живота на ранените бойци. По-нататъшната негова съдба е неизвестна, тъй 
като липсват други писма. След войната майката на Карол продължава да ко-
респондира с Пампоров, като споделя с него своята гордост за това, че сино-
вете й вземат активно участие в духовния живот на Полша21. 

Трогателно мила е кореспонденцията на Пампоров с производителя на 
сладкарски изделия Юзеф Гузик от гр. Ясло. Въпреки голямата си заетост с 
производството, той отделя много време и за самообразоване. Надарен с при-
родна интелигентност и възпитан в любов към Бога, той организира и води 
кръжок, с който обединява участниците в стремежа им към духовно възвися-
ване. Като добър есперантист се абонира за различни есперантски издания. 
В едно от тях – сп. „Frateco“ (Братство), намира обширен материал, посветен 
на Петър Дънов и неговото учение за Бялото братство. По този повод и пора-
ди различията в мненията, които се споделят по темата, той се обръща към 
Пампоров за по-обширна информация за Дънов и братството, а по възмож-
ност и за една хубава фотография на учителя. Четейки писмата на Юзеф Гу-
зик, човек не може да не се възхити от неговия морал, мироглед и устойчиви 
философски разсъждения за живота и човешките взаимоотношения. Вижда-
ме, че на автора им прави особено впечатление склонността на хората да за-
белязват негативното, недостатъците и лошите черти в другите много повече, 
отколкото да забележат хубавото в човека и да помогнат на другия в неговото 
развитие и обогатяването му с повече добродетели. Той не само вярва в Бога, 
а чувства, че Бог е в него като Живот, Светлина и Любов. Обикновено при 
хората, отдадени на материалното благополучие, духовните вълнения са на 
по-заден план, докато при Ю. Гузик материалните придобивки са средство за 
задоволяване на духовните му потребности. Щедри и искрени са неговите 
помощи към нуждаещите се негови съграждани. Почти всички разноски, 
свързани с пребиваването на Пампоров в Полша, са поемани от него22. 

21 Пак там, л. 12, 16-17, 61-62, 90-91, 107-110. 
22 Пак там, л. 77-78, 92. 

 60 

                                                



 

Активна преписка поддържа Пампоров и с Хелена Лопуска, родена в 
Крим, Русия, където семейството й притежава голямо имение. Нейната мечта 
била да превърне това имение в своеобразна колония, в съответствие с фило-
софските възгледи на Толстой и други велики духовни личности. Избухването 
на Октомврийската революция принуждава нейното семейство да емигрира в 
новоосвободена Полша. Настаняват се в ново имение в Казимеж – Долни, 
край р. Висла. Един от синовете й попада в плен по време на Полско-
съветската война през 1920 г. Безследното му изчезване внася силна мъка в 
сърцето на майката. След като двамата й живи сина завършват висшето си 
образование и поемат самостоятелно своя път в живота, Хелена Лопуска ре-
шава да продаде имението, разпределя парите от него и с нейната част има 
намерение да замине за България, за да заживее заедно със своите български 
братя и сестри от Бялото братство и да бъде по-близо до своя учител Петър 
Дънов. В дълго и обширно писмо до Петър Пампоров тя споделя своите съм-
нения и мотиви относно своето решение да дойде да живее в България, къде-
то би се чувствала най-добре сред своите съидейници. За съжаление, избух-
ването на Втората световна война я лишава от възможността да реализира 
тази своя мечта23. 

Какво е най-характерното за третата група преписки на Пампоров с не-
говите полски приятели, а именно тези с любовен характер. Преди всичко в 
тях се откроява неговото кавалерско отношение към жената, висока нравстве-
ност, непорочност и редица други добродетели, които са му спечелвали вни-
манието на много романтично настроени дами. Прави впечатление, че в почти 
всички писма, получени от жени, се търси неговата приятелска опора, мнение 
и съвет по повод на преживени трудности в живота и при разрешаване на раз-
лични проблеми. Жените са го възприемали по-скоро като брат – приятел, 
отколкото единствено като представител на мъжкия пол. По-силни чувства са 
изразени в писмата на Мария Кониечна, Анелка Вабико, Ванда Бачинска, Ха-
лина Смолярска24 и др. В близо двегодишната богата кореспонденция с Ва-
лентина Хорошкиевич, освен обмяната на мнения и възгледи, свързани с фи-
лософията на А. Товянски и Бялото братство, се ражда едно дълбоко и искре-
но приятелство, което изиграва благотворно влияние и върху двамата. Особе-
но тежко става духовното състояние на Валентина след нейното пенсионира-
не. Изпаднала в силна депресия и отчаяние, тя споделя, че благодарение на 
писмата от Пампоров успява да превъзмогне това състояние25. 

Възхитителни и интересни са стиховете, които изпраща на Пампоров 
Халина Смолярска от Варшава през 1934–1936 г. Едно от нейните стихотво-
рения, което той най-много харесва, завършва така: 
 

23 Пак там, л. 82-89, 99-102. 
24 Пак там, л. 1-7, 15, 21, 25-28, 41-42, 65, 70-71. 
25 Пак там, л. 55-58, 66-69, 73-74. 
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Болката своя ти преустрой 
с нея своята душа усили! 
Злоба човешка, обида злородна, 
обръщай смело в любов благородна!26 

 
Заслужават внимание и документите, имащи отношение към настоящата 

тема за Полша и поляците, съхранявани в личния фонд на екзарх Стефан – 
голяма личност с огромен авторитет като висш духовник, философ, учен, пе-
дагог, общественик, политик, славянофил, родолюбец и космополит. 

Екзарх Стефан, със светско име Стоян Поп Георгиев Шоков, е роден на 
7 септември 1878 г. в родопското село Широка лъка в будно и природно инте-
лигентно семейство. Основното си образование получава в родното си село, 
продължава в ІІІ-класното държавно училище в с. Орехово. Учи в духовната 
семинария в Самоков, след което учителства в родопското село Солища. Ре-
шил да се посвети на духовните науки, постъпва в Киевската духовна акаде-
мия, която завършва с титла кандидат на богословските науки през 1904 г. От 
същата година става преподавател по църковна история в Пловдивската мъж-
ка гимназия. Тук съвместно със своя бивш преподавател, великия родопски 
краевед и общественик – Стою Шишков, създават народен университет за 
любознателните граждани на Пловдив. Екзарх Стефан подготвя и изнася по-
редица от лекции, посветени на славянските писатели и славянската литера-
тура. В подготвения сборник нашироко и подробно се разглежда и анализира 
творчеството на славянските писатели. Един от разделите е посветен на полс-
ката литература и в него е направен задълбочен анализ на нейното цялостно 
развитие, в което са отразени възходът и трагедията на полския народ. 

Той запознава българската общественост с най-изявените творци на 
полската литература, започвайки от нейното начало през ХІV–ХV век. Това са 
Ян Кохановски, Миколай Рей, Пиотр Скарга, Ян Потоцки, Игнаци Красицки, 
Трембецки, Тарновски, Адам Мицкевич, Словацки, Красински, Хенрик Сен-
кевич, Болеслав Прус и много други. Възхитен е от огромния брой таланти, 
издигнали полската литература на изключително голяма висота – явление, на 
което съперничили само многобройните творци в руската литература. Двете 
литератури обаче се различават по това, че докато руската е по-цялостна, по-
всеобхватна, то полската напълно служи на национализма. Това явление е 
продиктувано от трагичната съдба на полския народ и неговата жертвоготов-
ност. Всички съседни на Полша държави са я разпокъсали и потушавали кър-
ваво националните въстания. Идва момент, когато полският народ се оказва 
без своя държава, без опора, без надежда, принуден да търси спасение по 
чуждите земи. Животът на хилядите емигранти е съпроводен с големи стра-
дания, отчаяние и безизходица. Те търсят утеха в най-различни философски и 

26 Пак там, л. 18-20. 
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религиозни течения. Това поражда у големите талантливи поети-емигранти 
съчувствие и стремеж да отразяват своята болка в най-трогателните, най-
силните, най-докосващите сърцата произведения. Малко по-късно се заражда 
и друг вид литература, призвана да възвърне и поддържа националното чувст-
во, духа, надеждата и вярата на полския народ27. 

На 22 март 1922 г. Стоян Поп Георгиев Шоков е избран за Митрополит 
Софийски и става глава на Българската църква. Като такъв установява и под-
държа приятелски отношения с всички църкви в Европа, в това число и с пра-
вославната църква в Полша. От Дионисий, Митрополит Варшавски и на цяла 
Полша, получава поздравления 
по случай големите религиозни 
празници28. 

Във фонда на Околийско 
управление гр. Девин също има 
документи, свързани с отноше-
нията между Полша и Бълга-
рия. Това са писма от Мини-
стерството на вътрешните ра-
боти и народното здраве от-
носно издаването и преустано-
вяването на визи и други доку-
менти на полски евреи и полс-
ки граждани. Документите са 
от периода около началото на 
Втората световна война – 
17 декември 1938 – 9 октомври 
1939 г.29 

Друг документ е писмо от 
Пловдивската търговско-индус-
триална камара от 6 април 
1943 г., адресирано до око-
лийския полицейски началник 
в Девин (фиг. 3). Писмото уве-
домява, че след скъсването на дипломатическите отношения на България с 
Англия, Гърция, Персия, Сърбия и Полша през март 1941 г. на техните пода-
ници се забранява да упражняват търговски и други стопански дейности на 
територията на България. Правата им да бъдат отнети, а заведенията 
закрити30. 

27 Пак там, ф. 473к, оп. 2, а.е. 61, л. 19-48. 
28 Пак там, а.е. 81, л. 28. 
29 Пак там, ф. 14к, оп. 1, а.е. 71, л. 1-2. 
30 Пак там, а.е. 110, л. 10. 

Фиг. 3. Писмо от Пловдивската търговско-
индустриална камара до околийския началник 

в Девин относно третирането на полските 
поданици. 6 април 1943 г. 
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Спас Казанджиев, роден в Устово (днес квартал на Смолян), в периода 
1948–1951 г. работи като секретар в Българската легация във Варшава. В лич-
ния му фонд са съхранени официални дипломатически снимки от подписва-
нето на договор за взаимно приятелство, сътрудничество и взаимна помощ 

между Полша и България на 28 май – 1 юни 1948 г. (фиг. 4) От българска 
страна присъстват Георги Димитров и Васил Коларов, от полска – Владислав 
Гомулка, Йосиф Циранкевич31, Болеслав Биерут и други. Другите снимки от-
разяват връчването на акредитивните писма на пълномощния министър на 
България в Полша Фердинанд Козовски и откриването на българското посол-
ство във Варшава (фиг. 5)32. 

Освен тези има и снимки на българските дипломати по време на почив-
ка в околностите на Варшава. На една от снимките е Дора Габе, по онова вре-
ме съветничка по културните въпроси в Българското посолство във Варшава 
(1947–1950)33. От 1917 г. до края на живота си Дора Габе развива огромна 
преводаческа дейност. От полски език е превела творби на Адам Мицкевич, 
Мария Конопницка, Станислав Виспянски, Казимеж Тетмайер, Юлиуш Сло-
вацки, Владислав Реймонт, Ян Каспрович, Хенрих Сенкевич. 

31 Пак там, ф. 1262, оп. 1, а.е. 5, л. 1-8. 
32 Пак там, а.е. 6, л. 1-6. 
33 Пак там, а.е. 7, л. 1-2. 

Фиг. 4. Момент от подписването на договор за взаимно приятелство, сътрудничество 
и взаимна помощ между Полша и България, 29 май 1948 г. 
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Поредни документи по темата се съдържат в личния фонд на Георги 
Клисаров – личен секретар на избрания на 10 май 1953 г. за първи патриарх 
(след 600 години прекъсване) на България Кирил – висш български правосла-
вен духовник, историк, академик, доктор по богословие и обществен деятел. 

Развива огромна книжовна дейност по духовна и историческа тематика. За 
достоверността на своите изследвания Кирил се обръща с писмо – молба до 
Национален музей – библиотека „Чарториски“ в Краков, за сведения, свързани 
с дейността на княз Адам Чарториски, Михаил Чайковски, Хотел Ламберт, и 
относно пропагандата на католицизма в България в периода 40-те и 50-те го-
дини на ХІХ век и особено дейността на свещениците Неофит и Хиларион, за 
Българската Уния и др. На 23 октомври 1962 г. от Началника на отдел „Ръко-
писи“ получава следния отговор: създадена е комисия от трима членове, в 
това число един българин – Харитон Попов, която да прегледа наличните до-
кументи. До момента на отговора са прегледани 40 000 ръкописни страници, 
изготвени са 1000 клетки микрофилми и предстои да се прегледа още 50 000 
стр. ръкописи, касаещи темата34. 

В Държавен архив – Смолян има още много документи, отразяващи 
българо-полските отношения, но те се отнасят за по-късен период – втората 
половина на ХХ век. 

34 Пак там, ф. 484к, оп. 6, а.е. 16, л. 52. 

Фиг. 5. Българската делегация, начело с ген. Фердинанд Козовски, 
след връчване на акредитивните писма. Варшава, 1948 г. 
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Доц. д-р Йорданка Гешева  
Институт за исторически изследвания към БАН 

 
КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО  
С ПОЛСКИ ИНСТИТУЦИИ И С ПОЛЯЦИ 

 
Не са много запазените сведения за културните и научните връзки меж-

ду основаното през 1869 г. Българско книжовно дружество (преобразувано 
през 1911 г. в Българска академия на науките) и полски институции и граж-
дани. Малко са и косвените свидетелства. Тези обстоятелства идват да пока-
жат, че през ранния период от съществуването на Българското книжовно 
дружество (БКД) взаимоотношенията с действащото по това време Импера-
торско (кралско) краковско научно дружество и с неговия правоприемник – 
Краковската академия на знанията, не са били чести. В настоящото изложе-
ние ще бъдат представени отделни факти от не много интензивните връзки 
между Полша, поляците и софийското книжовно дружество в ранния период 
(главно до края на XIX – началото на XX век). 

Императорското научно дружество в Краков възниква през 1857 г., като 
поема дейността на съществувалото между 1815 и 1852 г. Краковско научно 
дружество1. През 1872 г. Императорското научно дружество е преобразувано 
в Краковска академия на знанията (на науките). Следващата година академи-
ята е официално открита от император Франц Йосиф I, велик херцог на Кра-
ков от 1848 г. до смъртта си през 1916 г. През 1893 г. Краковската академия 
на знанията става собственик на фонда на Полската библиотека в Париж. 

1 Краковското научно дружество е основано през 1815 г. от Йежи Бандтки с подкрепата на 
тогавашния ректор на Ягелонския университет Валенти Литвински. От създаването си дру-
жеството активно сътрудничи с Ягелонския университет, чиито ректори са и председатели на 
дружеството до 1852 г., когато дейността му е преустановена. През 1918 г., след като Полша 
възвръща независимостта си, Краковската академия на знанията се преобразува в Полска 
академия на знанията (ПАЗ). През 1948 г. комунистическите власти обявяват намерението си 
да създадат Полска академия на науките и започват да налагат санкции върху Полската Ака-
демия на знанията: орязват финансирането, въвеждат цензура и блокират издателската дей-
ност, ограничават връзките ѝ с чужбина. Колекциите и имуществата на ПАЗ са конфискувани 
и предадени на ПАН. През 1957–1958 г. ПАЗ прави опит да възстанови дейността си и влас-
тите отговарят със създаване на филиал в Краков. След 1989 г. ПАЗ е възстановена, като 
запазва предишния си статут и организационна структура. Тя съществува и до днес в Краков 
начело с Анджей Биалас. Съставена е от 6 отдела: филологически; историко-философски; 
математически, физически и химически науки; природни науки; медицински отдел; артисти-
чен отдел. Издава годишник и всеки от отделите притежава собствено издание. – Информа-
цията е от Wikipedia Polska и ми е предоставена от г-ца Сандра Топалска, специалист по ин-
формационните въпроси към Посолството на Република Полша в България, за което ѝ благо-
даря.  
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Първите връзки между българското и полското научно дружество са от 
1870–1871 г., от когато има косвени сведения, че в Браила са получени книги 
от Краковското императорско дружество. Когато центърът на БКД е премес-
тен от Браила в София и когато през 1882 г. отново започва да излиза „Пери-
одическо списание“, размяната на книги и списания се активизира. Освен с 
Краковското дружество, БКД вече си сътрудничи и с Варшавския универси-
тет, изпраща главно „Периодическо списание“, а по-късно и други свои изда-
ния и получава техни. И това не е епизодичен факт, такива сведения се сре-
щат поне няколко пъти в архивите на БКД2. 

През юли 1884 г. в Българското книжовно дружество се получава писмо 
на френски език от редакцията на „Всемирен преглед“, основано в Краков. 
Редакцията се интересува не от ежедневните събития, ставащи в страната, 
а от обзорни аналитични материали „върху религиозното, социалното и инте-
лектуалното състояние“3 на българското общество. По-конкретно искат ана-
лиз на социалните и обществените слоеве, националности, политически пар-
тии, социални теории, имуществен статус, съотношение богати–бедни, се-
мейна обвързаност, деца. В религиозно отношение редакцията се интересува 
от причини за прогреса или за упадъка на религията, съотношение католици–
православни, отношение на държавата към църквата; юдеизъм и антисемити-
зъм и др. Изискванията в интелектуалната област се свеждат до: характер на 
всекидневния печат, по-важни списания; научни, литературни и художестве-
ни творби и анализ на по-известни произведения. Иска се изпращаните мате-
риали да бъдат от 1/3 до половин печатна кола. Изданието има възможност 
срещу заплащане да публикува 3-4 материала годишно от България4. Писмо-
то е подписано от Мариан Моравски. Българското книжовно дружество при-
ема негови членове да сътрудничат на „Всемирен преглед“, но не намерих 
обратна информация какво е изпратено, кои са били авторите и темите, какво 
е публикувано. 

През 1885 г. членовете на направление Природно-медицински науки 
номинират за дописен член на БКД поляка Фортунат Игнатий Хелковски 
(Хелховски), по професия ветеринарен лекар. Кой е д-р Хелковски и какво 
прави той в Княжество България? Пристига в България през 1883 г. и стои до 
1891 г., за да запълни празнотата от специалисти в областта на ветеринарната 
медицина. В началото на 1886 г. е назначен за Главен ветеринарен лекар на 
Княжество България. Освен това е ръководител на военната и на гражданска-
та ветеринарна служба; ветеринар в царския двор и в столичната зоологичес-
ка градина. Той разработва чл. 11 от Санитарния закон, уреждащ ветеринар-

2 Документи за историята на Българското книжовно дружество. Т. 2. 1878–1911. Съставили: 
Ив. Снегаров, П. Миятев, Д. Велева, Д. Върблянска и Л. Костадинова. София, 1966, док. 
№ 49, с. 75; НА БАН, ф. 1к, оп. 2, а.е. 88. 
3 Пак там, док. № 48, с. 72. 
4 Пак там. 
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ната служба. Според този член всеки окръг трябва да има свой ветеринарен 
лекар.Този закон е приет от V ОНС и е утвърден с указ № 545 от 18 октомври 
1888 г. Д-р Хелковски остава ръководител на ветеринарната служба в Бълга-
рия до 1889 г. 

През 1885 г. Природно-медицинският клон на БКД организира поредица 
от сказки за членовете на дружеството и за широката общественост. На 
13 юли реферат на тема „Разпространение на болестта бутурач между кавале-
рийските и други коне в Княжеството“ изнася ветеринарният доктор Игнатий 
Хелковски. Лекцията е придружена и с демонстрация на препарати срещу 
болестта. На лекцията са поканени повече от тридесет члена на книжовното 
дружество, както и много граждани, които биха проявили интерес към 
темата5. Какво още е писал, издавал и представял докторът, не намерих ин-
формация. На 5 август 1885 г. обаче Хелковски, заедно с химика магистър 
Тагертен и с ветеринарния магистър Иван Иванович Нейман (офицер от рус-
ката армия по време на Руско-турската война от 1877–1878 г.) по това време 
Главен ветеринарен лекар на княжеството, са предложени за дописни 
членове6 на БКД. Предложението е направено от председателя на клона д-р 
Димитър Моллов (родом от Елена, лекар и общественик, един от организато-
рите на санитарното дело в България, председател на Върховния медицински 
съвет, съосновател и пръв председател на Българския лекарски съюз, подп-
редседател на БКД от 1898 до 1911 г.). В протокола не е записано с какви 
трудове са предложени тримата кандидати. Седмица по-късно, на 13 август 
1885 г., д-р Моллов докладва приетото от секцията предложение пред Упра-
вителния съвет (УС) на дружеството. УС също приема предложението и се 
разпорежда да се приготвят документите и да се направи потребното за тях-
ното докладване в Главното годишно събрание на БКД, предвидено за 16 
август7. 

На определената дата за Главно събрание не се събират необходимите 
по устав представители и членове на дружеството и затова събранието е от-
ложено за 6 октомври с. г. Политическите събития обаче променят хода на 
действията на БКД. На 6 септември е обявено Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия. На 25 септември УС на дружеството решава, че 
„предвид военното положение, в което се намерва България“, годишното 
събрание трябва отново да се отложи8. Събранието така и не се провежда. 
Главни общи събрания няма и в следващите няколко години. Името на д-р 
Хелховски не фигурира в списъците на избраните за дописни членове на ака-

5 Пак там, а.е. 40, л. 50. 
6 Според устава на БКД от 1884 г. „Дописни членове са български или чуждестранни списа-
тели, които са развивали или развиват книжовна деятелност върху България или пък върху 
Словянството, или изобщо върху някой предмет, който влиза в задачата на дружеството“. 
7 НА БАН, ф. 1к, оп. 2, а.е. 743, л. 32. 
8 Пак там, л. 34. 
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демията. Явно той попада в този неблагоприятен за БКД период, когато ак-
тивността е позатихнала и се развива в друга посока, а в годините, когато 
дейността на общите събрания е подновена, кандидатурата на д-р Хелковски 
вече не е била актуална и не е поставяна отново. 

И още един свързан с Полша учен е номиниран за дописен член на БКД. 
Това става на 30 септември 1910 г. и се отнася за професора по история на 
славянското законодателство от Варшавския университет Теодор Теодорович 
Зигел. Както е по устава на БКД, предложението трябва да бъде направено от 
двама действителни (редовни) членове9. В случая това са: Стефан С. Бобчев 
от Елена – юрист, основател и дългогодишен председател на Славянското 
дружество в София, професор в Софийския университет,  и Бончо Боев от 
Котел, професор по финансови науки и статистика в Софийския университет, 
член основател на Икономическото дружество в София. Проф. Зигел работи 
върху Закона за съдене на хората (Законъ соудный людьмъ – ЗСЛ), най-
старият законодателен акт от следхристиянския период в Първата българска 
държава. Той смята, че ЗСЛ е компилация, съставена според различни визан-
тийски извори, най-вече според Еклогата и други подобни закони, разпрост-
ранени през средновековието в Европа. Проф. Зигел споделя виждането, че 
подобни норми се появяват само в държави, където юридическият бит е ясно 
изразен10. Върху този паметник на старото българско право работят и някои 
български автори – самият С. С. Бобчев, Г. Т. Данаилов и др. След писмения 
доклад на С. С. Бобчев и на Б. Боев Философско-общественият клон (това е 
бившият клон на държавните науки) решава да предложи на Общото годиш-
но събрание на БКД да избере проф. Зигел за свой дописен член. За съжале-
ние липсва протокол от Годишното събрание с проведено гласуване. 

В ранния период от развитието на БКД най-пряката връзка между бъл-
гарското дружество и Краковската академия е взаимстването на елементи от 
устава. Това става два пъти – през 1899 г. и през 1908 г. През октомври-
ноември 1899 г. най-важният въпрос пред БКД е промяна на устава. Старият е 
от 1884 г. и според повечето от членовете вече се нуждае от промяна. Обсъж-
дането на проекто-устава се провежда по клонове. В този период те са три 
(историко-филологически, природни и медицински науки и държавни науки). 
Един от най-активните автори на новия проекто-устав е д-р Александър Тео-
доров-Балан11, професор по славянска диалектология и по история на българ-

9 Пак там, а.е. 748, л. 22, протокол № 2 от 30.09.1910 г. 
10 Манчев, Хр. Няколко думи относно правните догми в Законъ соудный людьмъ (опит за 
правно-историческо и правно-догматическо изследване). – <http://www.nbu.bg/PUBLIC/ 
IMAGES/File/departamenti/pravo/21.pdf> 
11 На състоялото се между 25 октомври и 10 ноември 1898 г. Главно събрание на БКД д-р 
Александър Балан е избран за главен деловодител. На новоизбрания Управителен съвет с 
председател Ив. Евстратиев Гешов е възложено да подготви проект за изменение и допълне-
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ския език, ръководител на катедра по българска и славянска литература във 
Висшето училище (от 1904 г. – Софийски университет). Когато е разработвал 
проекта д-р Ал. Теодоров се е запознал с уставите на Белградската, Загребс-
ката, Пражката и Краковската академия на науките. Използвал е техните ус-
тави, тъй като „тия учени корпорации по същество и цел са най-близки до 
Българското книжовно дружество“12. От всеки от тях той е взел по нещо, кое-
то според него отговаря най-добре на българските условия.  

На заседание на Историко-филологическия клон от 10 октомври 1899 г. 
се повдига въпросът за ограничаване на приема на нови членове на БКД и за 
някакъв вид заплащане. Д-р Теодоров съобщава, че в академиите в Сърбия, 
Хърватия, Чехия и Полша на членовете не се заплаща нищо. Само моралният 
престиж „кара там книжовниците да се стремят към членство и този стремеж 
е най-силното доказателство за полезността на ограничението“ при приемане 
на нови членове13. 

От устава на Краковската академия д-р Ал. Теодоров взаимства статута 
на дописните и на действителните членове: Дописните членове „взимат учас-
тие в книжовната деятелност на дружеството, взимат участие в книжовните и 
научните прения, без да взимат участие в решения и постановления по какъв-
то и да е случай. Действителните членове имат само права на всички избори, 
само те в частни заседания правят постановления и решения било за книжов-
ни, било за административни работи на дружеството.“14 Това обсъждане ста-
ва на 13 октомври 1899 г. в клона на историко-филологическите науки. На 
заседанието присъстват председателят на клона Иван П. Славейков, Д. Агура, 
С. С. Бобчев, Занетов, д-р Милетич, Васил Златарски, д-р Ал. Теодоров, дело-
водителят Васил Кънчов. Предложението се приема единогласно. Що се от-
нася до съществуващата в Краковския устав категория на извънредните чле-
нове, то с мнозинство от 5 срещу 3 гласа се решава и у нас да има такава ка-
тегория, като в нея да бъдат поставяни онези членове, „които нямат възмож-
ност да взимат участие в задължителната книжовна деятелност на дружество-
то“15. Предложението, макар и с резерви се приема, тъй като въпросът какво 
ще стане с непишещите и с нередовно участващите в дружествения живот е 
актуален. Затова се и търси опитът на сродни научни дружества, които вече 
са минали по този път. 

На 22 октомври 1899 г. е проведено заседанието на Природно-
медицинския клон на БКД. Докладчик по проектоустава е пак д-р Ал. Теодо-
ров. Когато обсъждат чл. 5, в който се предлага въвеждане на нова за БКД 

ние на дружествения устав. Управителният съвет възлага на своя главен деловодител задача-
та да изготви проект за изменение на устава. 
12 Документи за историята на БКД, т. 2, с. 220, док. № 138. 
13 Пак там, с. 222, док. № 139. 
14 Пак там, с. 224, док. № 140, Протокол на Историко-филологическия клон на БКД. 
15 Пак там. 
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категория – извънредни членове, д-р Теодоров дава следното обяснение: Тези 
членове се набират от „досегашните редовни членове“, които „нито пишат, 
нито са писали досега нещо“, те „пречат на правилния вървеж на дружество-
то, като не посещават заседанията“ и не участват в научния живот. „Такива 
членове обаче могат да бъдат в някои случаи полезни за дружеството, било в 
администрацията му, било в материалното му поддържание.“16 В подкрепа на 
твърдението си д-р Теодоров казва, „че и в Краковската академия има такива 
членове“, а също и в Сръбската; те се назначават в разни комисии само за да 
участват в разработката на определени въпроси17. 

Присъстващите на заседанието на Природно-медицинския клон обаче 
не са убедени в необходимостта от съществуването на тази категория и реша-
ват тя да не присъства в устава. В крайна сметка в приетия от Главното съб-
рание на 5 декември 1899 г. и утвърден от Министерството на народното 
просвещение на 12 януари 1900 г. устав, извънредни членове няма. Що се 
отнася до статута на дописните и на действителните членове, то по принцип 
се запазва тяхната функция така, както е формулирана в процеса на обсъжда-
нията, но в окончателния вариант формулировката е леко променена. В уста-
вите на БКД от 1869, 1884, 1899 и 1911 г. членовете са непроменени като ка-
тегория – действителни (редовни), дописни, почетни и благодетелни (спома-
гателни). Има незначителна промяна само в обосноваването на техните функ-
ции и статут.  

Към 1907–1908 г. БКД започва подготовка за превръщане в академия на 
науките. По този повод се разглеждат статутите на редица европейски акаде-
мии, изискванията за промяна, условията. В началото на декември 1907 г. 
Стефан С. Бобчев пише статия, озаглавена „Чуждите академии и книжовното 
ни дружество“. В нея накратко представя италианската, френската, руската, 
чешката, сръбската, хърватската и полската академия. Обект на внимание са 
главно клоновете (отделенията), включени в тези академии и направленията, 
в които се развива дейността им; финансирането и начина на финансиране, 
научните издания. За съжаление информацията му за краковската академия е 
твърде кратка: „Поляците имат Академия на науките в Краков (от 1872 г.). Тя 
е частно учреждение, има значителни капитали и се отличава с плодотворна 
деятелност. Особно тя разработва паметниците на полското държавно-правно 
минало.“18 

През декември 1908 г. УС на БКД изпраща писма до академиите на нау-
ките в Санкт Петербург, Берлин, Виена, Париж, Брюксел, Будапеща, Краков и 
до Кралското научно дружество в Лондон с молба да изпратят по един екзем-

16 Пак там, с. 225, док. № 141. 
17 Пак там. 
18 Бобчев, Ст. С. Чуждите академии и книжовното ни дружество. // Българска сбирка, 1908, 
кн. 1, с. 1-13. 
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пляр от уставите и правилниците за дейността си19. Няма обратна информа-
ция обаче какво са получили от помолените за съдействие академии, както и 
от Краковската академия. От писма на проф. Любомир Милетич до проф. 
Константин Иречек се разбира, че при възможност Милетич минава през 
Варшава и през Краков20. Няма обаче сведения за срещи и посещения.  

През декември 1910 г. проф. Милетич отново пише до Иречек и го за-
познава с проблемите на БКД във връзка с усилията за преобразуване в ака-
демия. Съобщава му, че е избран в комисия по изработване на новия устав и 
споделя следното: „Най-мъчният въпрос е как да се постъпи с членовете на 
Книж. Дружество, тъй като не всички ще могат да бъдат избрани [за членове 
на новосъздадената академия на науките – б.м., Й. Г.]. Мислим да последваме 
примера на поляците в Краков, които тъй също преобърнаха своето 
„Towarzystwo naukove“ в академия, а неизбраните членове станаха извънред-
ни (nadzwyczajni) членове на академията. Ще видим как ще се посрещне тая 
идея от общото събрание на дружеството.“21 Иречек отговаря много бързо. 
Неговото писмо носи дата 18/31 декември 1910 г., т.е. само три дни след пис-
мото на Милетич. Между отговорите на въпросите, които дава, е и този за 
опита на Краковското научно дружество: „Образец за преобразуване наисти-
на е преустроявание на Краковското Towarzystwo на Академия, но това не е 
успяло навсъде; в Прага съществуват Česka Akademia и старата Kral. Česke 
společnos. Nauk и сега, едно край друго, готово със същите членове!“22 В слу-
чая Иречек бърза да предупреди, че опита на Краков не трябва да се прилага 
механически, защото би могъл да доведе и до нежелани резултати. Трябва 
добре да се осмисли и да се прилага това, което най-добре отговаря на бъл-
гарските условия. 

Както се вижда от изложеното до тук, идеята за извънредни членове в 
БКД възниква два пъти. И в двата случая авторите на проектоустава се обръ-
щат към устава на Краковската академия, където се преценява, че този вари-
ант действа добре. И макар на ниво клонове идеята да се приема, Общото 
събрание на научното дружество я отхвърля. 

В заключение може да се направи извод, че в периода 1870–1910 г. (за 
разлика от годините след това) взаимоотношенията между Българското кни-
жовно дружество и полските институции, по-конкретно Краковското научно 
дружество, не са особено интензивни. От този период има повече взаимоот-
ношения с отделни поляци (Антони Калина, Ян Гжегожевски и др.), които по 
един или по друг повод пребивават в България, както и с българи, които по-

19 Документи за историята на БКД, т. 2, с. 313, док. № 205. 
20 Из архива на Константин Иречек. Преписка с българи. Документи за обществено-
политическата и културната история на България от 1871 до 1914 г. Подбрал и подготвил за 
печат Петър Миятев. София, 1953, док. № 227, с. 342. 
21 Пак там, док. № 298, с. 420. 
22 Пак там, док. № 299, с. 421. 
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сещават Полша. Задачата ми все пак бе да събера дори и рядко срещащи се в 
Научния архив на БАН факти за сътрудничеството  на българското научно 
дружество с Полша и с поляци в този ранен период и да им дам гласност, за 
да не се загуби и малкото известна информация за двустранните ни контакти. 
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доц. д-р Жоржета Назърска, 
УниБИТ, София 

 
АНАСТАСИЯ ГАНЧЕВА-ЗОГРАФОВА В БЪЛГАРО-
ПОЛСКАТА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ 

Увод 
Настоящото изследване има за свой обект историческа фигура, която 

днес е напълно анонимна в колективната памет: неоткриваема в справочни 
издания, рядко споменавана в контекста на българската журналистика, пре-
водаческата дейност и културното строителство. Проучването се позициони-
ра в полето на микроисторията, като си поставя няколко цели: посредством 
биографичен метод, контент анализ и анализ на социални мрежи да изследва 
дейността на Анастасия Ганчева-Зографова в рамките на българо-полските 
културни взаимоотношения през 10-те – 60-те години на ХХ век; да проучи 
функционирането на българските женски образовани елити в културното раз-
витие на страната. Докладът използва предимно непубликувани архивни до-
кументи от ЦДА, данни от периодичния печат и мемоаристика. 

Анастасия Ганчева-Зографова: биографични щрихи 
Анастасия Ганчева е родена на 13/26 октомври 1894 г. в Русе, в семей-

ство от средната класа. Баща ѝ Димитър е търговски представител на чужде-
странни фирми за земеделски инвентар, депутат от Народната партия (1912–
1913). Майка ѝ Иванка Донева произхожда от търновски занаятчийски род. 
В семейството е на почит книгата: получават се редица периодични издания, 
има богата библиотека. Като най-голямо дете в семейството, Анастасия е 
силно привързана към своите брат и сестра. Невена (1897–1983) завършва 
Държавната художествена академия, специализира живопис в Италия и 
Франция и макар да работи като учителка, се откроява като даровита худож-
ничка през 30-те – 50-те години на ХХ век. Брат ѝ Николай е среден техник, 
емигрира след 1926 г. в САЩ и живее в щата Илинойс1. 

Скоро след раждането на децата семейство Ганчеви се премества в сто-
лицата. Там Анастасия учи в Основно училище „Св. Седмочисленици“ (1902–
1905), а по-късно – в Първа девическа гимназия (1906–1909). След като за-
вършва с отличен успех Втора девическа гимназия (1912) и работи като сама-
рянка през Балканската война (1913), се записва да следва славянска филоло-
гия в Софийския държавен университет (СДУ)2. 

1 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 168, л. 18-19; оп. 3, а.е. 99, л. 4; оп. 2, а.е. 196, л. 19. 
2 Пак там, оп. 2, а.е. 170, л. 1-5; оп. 3,  а.е. 99, л. 1. 

74 
 

                                                             



Анастасия оценява студентските си години като основополагащи за сво-
ето житейско поведение: „сега, след като чувствам своя мироглед вече доста 
закрепнал, почти окончателно оформен“. В най-близкия ѝ кръг влизат бъде-
щи талантливи белетристи, поети, учени и публицисти: Надя Сакъзова (1893–

1918), Слава Щиплиева (1894–1991), Вера 
Иванова-Мавродинова (1896–1987), Маня 
Милетич-Букорещлиева (1894–1973), Цве-
тана Асянчина (1902–?), Константин Поп-
николов (Петканов) (1891–1952), Нора 
Транен-Шелудко (1896–1974), Жана Нико-
лова, Вера Бояджиева-Фол (1897–1989), 
Сия Балабанова (1897–1982), Тома Поп-
върбанов (1892–1982), Димитър Б. Митов 
(1898–1962), Калина Малина (1898–1979),  
Тодор Боров (1901–1993), Харитина Пеева 
(1901–1989). От формална и образователна 
тази социална мрежа постепенно се транс-
формира в две посоки – превръща се в не-
формална и приятелска група от съмишле-
ници, съратници за цял живот и съпружес-
ки двойки, и се институционализира в Сту-
дентското дружество „Бяло море“, станало 
база за тяхната творческа и обществена 
изява3. Именно в тази среда Анастасия се 
идентифицира със своята генерация, която 

смята за жизнен приоритет културното мисионерство на патриотична основа: 
„Ура! Да живее България! Аз така си викам винаги, когато ми е леко и весе-
ло. Също това ми е най-доброто средство, когато искам да заглуша някой 
вътрешен вик или да се освободя от някоя тегуща мисъл. Става ми тъй, ка-
то че с развято знаме тичам нагоре към някой връх и лесно се изскубвам то-
гава […] от тежката черна маса, обхванала като с железен пръстен коле-
ната ми. България! Каква симфония звучи в тази дума!“4 

Подобна идеология споделят и преподавателите на Анастасия в Исто-
рико-филологическия факултет. Ив. Шишманов, М. Арнаудов, Л. Милетич, 
Ст. Романски, Ст. Младенов, Д. Михалчев, Ал. Теодоров-Балан, Кр. Кръстев, 
Б. Цонев и Б. Пенев са не само известни учени ерудити, но изявени общест-
веници. Те възпитават у своите студенти пиетет към „родното“, уважение към 
постиженията на чуждите култури и остро гражданско чувство. Особено 

3 Пак там, оп. 2, а.е. 125, л. 49, 54; Ганчева, А., Зографов, Б. Студентска дружба „Бяло море“. 
– София, 1920; Ганчева, Б. Калина Малина. Литературна анкета. София, 1982, с. 44, 85, 165; 
ЦДА, ф. 1952к, оп. 1, а.е. 1, л. 1-2; а.е. 6, л. 4; а.е. 8, л. 2-3, 7-8, 15-23; а.е. 2, л. 14. 
4 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 124, л. 22. 

 Анастасия Ганчева-Зографова, 1927. 
Източник: ЦДА, ф. 683к, оп. 2, 

а. е. 169, л. 5. 
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близки със своите възпитаници са двамата млади доценти – Боян Пенев успя-
ва да ги „зарази“ с полския език и култура, а Александър Балабанов се прев-
ръща в тартор на тяхната компания5. 

Основателка и член на Управителния съвет 
на Полско-българското дружество (1918–1927, 1933-) 

Поради военната обстановка Анастасия се дипломира през 1919 г. 
с много добър успех6. Още като студентка тя споделя, че не е привлечена 
особено от учителската професия. Затова след завършването си, въпреки ус-
пешния стаж и придобитата правоспособност на редовна гимназиална учи-
телка (1921)7, тя предпочита книжовната работа.  

След Първата световна война България попада в международна полити-
ческа изолация, за дълго са прекъснати и културните ѝ контакти, креативният 
национализъм е силно компрометиран, интелектуалците преживяват идейна 
безизходица и преориентация. В момент, когато на континента се разгръща 

5 Пак там, а.е. 125, л. 43-51. 
6 Пак там, а.е. 170, л. 9. 
7 Пак там, а.е. 170, л. 10; а.е. 181, л. 1-3. 

  
Управителният съвет на Полско-българското дружество, 1925. 

От ляво на дясно: Дора Габе (3), Йосиф Фаденхехт (6), Тадеуш Грабовски (8), 
Стефан Младенов (9), Анастасия Зографова (10), Борис Зографов (14), Григор Василев? (15). 

Източник: БИА-НБКМ, С ІІ 5654 
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Фиг. 1. 

Полско-
българско 
дружество 

Семейни мрежи: 
Маджарови-

Стайнови; Габе-
Пеневи; Барбар; 
Зембжуски и др. 

Професионални 
мрежи: 

Дружество 
„Бяло море“ 

Образователни 
мрежи: 

Студенти и 
преподаватели от 
СДУ; възпитаници 

на Одринската 
католическа 

гимназия 
Професионални 

мрежи (интереси): 
Преводачи 

и публицисти 

Професионални 
мрежи (колегии) 
Учители; съдии  

Национални 
мрежи/ 
Землячески 
мрежи: 
Полската колония 
и руски емигранти 

мощно пацифистко движение, когато се създава палитра от интернационални 
организации за интелектуално сътрудничество (Международният институт за 
умствено сътрудничество, Университетската асоциация към ОН, дружествата 
„Паневропа“, ПЕН клубове и др.) и когато е сложено началото на мощни кул-
турни пропаганди на новите режими в Италия и Германия, българската инте-
лигенция не остава безучастна. Една от основните ѝ стратегии е да укрепва 
националната идентичност посредством съпоставяне с и „отваряне“ към 
„другите“ и да гради културни „мостове“ дори с бившите „врагове“, 
проправяйки път на поли-
тиците и дипломатите. Тя 
работи в полза на „родно-
то“, като запознава българ-
ската публика с нови кул-
турни практики и като 
афишира „националното“ в 
контактите с „чуждото“. 

В подобна обстановка 
през 20-те и 30-те години 
на ХХ век става „модно“ да 
се организират сдружения 
за двустранно културно 
сътрудничество и сближе-
ние – със съседките побе-
дителки (Гърция и Югосла-
вия), с новите славянски 
държави (Чехословакия и 
Полша), със стратегически 
партньори (Италия, Германия, Швеция) и с някои от великите сили (Вели-
кобритания и САЩ). Едно от първите двустранни дружества е Полско-
българското дружество, създадено през декември 1918 г. от столичния ин-
телектуален, политически и стопански елит – университетски професори, 
общественици, индустриалци, студенти. Ако се направи мрежов анализ на 
състава на дружеството през 1919 г., се установява, че 288-те членове8 са 
привлечени по линия на няколко социални мрежи: семейни, национални и 
землячески, професионални и образователни9 (вж. фиг. 1). Те продължават 
да съществуват паралелно, динамично да се трансформират и по този начин 

8 Състав на Полско-българското дружество. В: Петрова-Чомпалова, В. Полша и поляците 
в представите на българите от края на ХІХ в. до края на Втората световна война. Пловдив, 
2004, с. 201-205. 
9 За образователната мрежа на възпитаниците на Одринската католическа гимназия „Д-р 
П. Берон“ обръща внимание Клейн, Зб. Полски следи в изграждането на Нова България, 
1877–1914. София, 2004, с. 228.  
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да укрепват вътрешните връзки в новосъздадената мрежа по интереси. В това 
вероятно се съдържа отговора защо Полско-българското дружество се оказва 
– за разлика от доста свои аналози – изключително устойчиво и несъмнена 
база за обмен (трансфер) на културни идеи и практики. 

 „Отворени“ към другостта и убедени пацифисти, неговите членове бро-
ят отначало 100, но до средата на 20-те години на ХХ век нарастват до 530 
(вж. фиг. 2 и 3). В Управителния съвет на сдружението са избирани влиятел-
ни фигури: проф. Йосиф Фаденхехт, проф. Беньо Цонев, проф. Боян Пенев, 
Христо Кесяков, Георги и Михаил Маджарови и др. Дружеството разчита на 
подкрепа от полското дипломатическо представителство и развива разнооб-
разна дейност – организира концерти, оперни представления, изложби и екс-
курзии до Полша, създава библиотека от полски книги, подготвя лектория за 
полската култура.10 

  
Фиг. 2 Фиг. 3 

 Привлечена по линия на няколко социални мрежи – като студентка от 
СДУ, участничка в Дружество „Бяло море“ и изкушена в преводаческия зана-
ят – Анастасия е една от основателките11 и още през втората година е избрана 
в Управителния съвет на сдружението. Преизбирана е цели 8 години до отпъ-
туването си в САЩ. Заедно с влиятелни фигури в Настоятелството като проф. 
Й. Фаденхехт, проф. Б. Цонев, проф. Б. Пенев, Хр. Кесяков и др., тя се старае 
да осъществява целите на Дружеството: посещава многобройните симфонич-
ни концерти, оперни представления, изложби; включва се в голямата екскур-
зия до Полша; става завеждаща на създадената с дарения библиотека от полс-
ки книги; изнася редица сказки за полската култура12. 

Завръщайки се от САЩ, през 1933 г. Зографова подновява членството 
си в сдружението и отново е избрана в Управителния му съвет. Като такава е 

10 За дружеството вж. Дамянова, Е. България и Полша, 1918–1941. София, 1982, с. 42-50; 
Българско-полски отношения, 1918–1944. Т. 1. София, 1988, с. 214-243. 
11 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 125, л. 59-62.  
12 Пак там, а.е. 182, л. 3-4, 36, 41; Българско-полски …, с. 214-243; Дамянова, Е. Цит. съч., с. 
42-50.  
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включена от Министерство на просвещението в Подкомисията за прилагане 
на Българо-полската културна конвенция (1936) със специална задача да 
участва в Литературния ѝ комитет наред с Н. Лилиев, А. Каралийчев и 
Г. Константинов13. 

Участието в управата на Полско-българското дружество носи на Анас-
тасия редица познанства и контакти с неговите членове, с които в следващите 
години инициират съвместни преводачески проекти или влизат в състава на 
други културни асоциации. 

Редакционен сътрудник на „Полски бюлетин“ (1917) 
и главен редактор на сп. „Полско-български преглед“ (1919–1925) 

През 1917 г., когато започва издаването на „Полски бюлетин“ (г. І, 
1917)14, Боян Пенев препоръчва за сътрудничка на Тадеуш Грабовски, полски 
дипломатически представител в София, своята студентка Анастасия Ганчева. 
Впоследствие тя остава да работи и в „Полски преглед“ (1918–1924), като 
показва добро владеене на езика, умение да работи интензивно и в екип, ка-
чествата си на даровита преводачка и публицистка15. 

Ганчева е главен редактор на сп. „Полско-български преглед“ през 
1919–1925 г. В средно по 30 книжки годишно то информира за различни 
страни на българско-полските отношения. Списанието развива през годините 
постоянни рубрики („Статии за Полша“, „Българи и поляци“, „Полша и чуж-
бина“, „Из културния живот“, „Полски текстове“, „Юбилеи, годишнини, 
тържества“, „Книги“), като се фокусира основно върху междукултурната ко-
муникация. То помества новини, отразява юбилеи, обнародва авторски статии 
и първи преводи на полски художествени произведения, публикува авторски 
шаржове, отпечатва исторически карти и интересни фотоси. За автори са ка-
нени даровити писатели, публицисти и учени (М. Арнаудов, Н. Милев, Ст. 
Младенов, Б. Пенев, Ал. Теодоров-Балан, Ив. Грозев, Б. Вазов, Б. Зографов), 
като същевременно се превеждат статии на известни полски журналисти16. 

Списанието се превръща в търсено, печелившо и влиятелно издание в 
тогавашния периодичен печат. Това прави работата на Ганчева особено ин-

13 Пак там, с. 552, 565; ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 182, л. 21-22; а.е. 181, л. 6; а.е. 168, л.18-19. 
14 Изданието е орган на Полското бюро на печата и трябва да пропагандира каузата на сво-
бодна и независима Полша. Впоследствие то е назовано „Полски преглед“ (г. І, 1918). 
15 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 168, л. 1-14, 18-19; а.е. 125, л. 4; Жеромски, Ст. Към своя Бог. 
Прев. А. Ганчева. // Полски преглед, 1918, № 4-5, с. 16-18; Същата. Раковски и Косцюшко. // 
Пак там, с. 14. 
16 За списанието вж. Периодика и литература. Т. 5. София, БАН, 1999, с. 219-235. За кратко 
то излиза през 1931-1935 г. Конкретно за работата на Ганчева от джендър перспектива вж. 
Kovacheva, A. Found in Translation. Dora Gabe, Sława Sztiplijewa and Anastasija Ganczewa in 
the Editorial Office of The Polish-Bulgarian Review. // Przekładaniec. Kraków, 2012, vol. 24, pp. 
174-191. 
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тензивна и отговорна, изискваща лично да контактува със сътрудниците и 
печатницата, сама да редактира, превежда, нарежда и коригира. Тя върши 
всичко със забележително умение, високо оценено в отчетите на дружество-
то. Там е посочена нейната „фанатична преданост към идеята“ и как „без да 
щади труда си, неуморно, години наред работеше самопожертвователно, 
водена от благородна амбиция българското списание, посветено на Полша 
да бъде във всяко отношение образцово, да носи истината, вярата и красо-
тата“. Вероятно затова Ганчева приема спирането на списанието по финан-
сови причини през 1925 г. като „болезнен удар, личен и обществен“17. 

Годините в „Полско-български преглед“ за Ганчева са ценен опит. Съз-
дала име в областта на публицистиката и превода, през 20-те – 40-те години 
на ХХ век тя е канена да сътрудничи на различни по профил издания (в. „Ма-
кедония“, „Македонска трибуна“, „Устрем“, сп. „Родина“, в. „Рудничар“, сп. 
„Български турист“, „Нашата конница“, „Фармация“)18. 

Член на редакционния комитет на „Полска библиотека“ (1919–1926) 
Полско-българското дружество е инициатор и за издаването на литера-

турната поредица „Полска библиотека“ (1919–1926). Авторитетните членове 
на Редакционния комитет (В. Ганев, Б. Пенев, Ст. Младенов, Т. Грабовски, А. 
Ганчева) съдействат за превода и редактирането на 11 отпечатани и 10 неиз-
дадени тома, включващи произведения от полската литературна класика 
(Зигмунт Крашински, Юлиуш Словацки, Ян Каспарович и др.), книги на ис-
торическа тематика (Антони Холоневски), два художествени каталога и един 
сборник. Техни преводачи са Дора Габе, Анастасия Ганчева, Христо Кесяков 
и Слава Щиплиева19. 

Ганчева приема включването си в редакционния комитет на поредицата 
с изненада и първоначално смята да откаже, притеснена от авторитетните 
фигури („сред този синедрион от стари и учени глави неволно си спомних за 
12-годишния Иисус, спорещ с мъдреците“), от мястото си на единствена жена 
и от уклона на Грабовски към тенденциозна белетристика20. Впоследствие тя 
приема предизвикателството на поста отговорен редактор, като превежда и 
съставя шест произведения от полска литературна класика и с историческо 
съдържание21, два каталога22 и един сборник23. 

17 Българско-полски отношения..., с. 235.  
18 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 181, л. 5; а.е. 168, л. 20. 
19 Българо-полски ..., с. 225, 240; за поредицата вж. Дамянова, Е. Цит. съч., с. 45. 
20 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 125, л. 54-55. 
21 Холонйевски, А. Духът на полската история. София, 1919. 80 с.; Крашински, З. Иридион. 
София, 1921. 170 с.; Броджински, К. Веслав и други произведения. Прев. съвместно с Хр. 
Кесяков и Сл. Щиплиева. София, 1922. 135 с. Непубликувани остават: З. Крашински. Небо-
жествена комедия; А. Струг. Гробът на незнайния воин; (съвместно с Т. С. Грабовски) Л. 
Ридел. История на Полша за всички. 
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През 20-те години на ХХ век „Полска библиотека“ се превръща в кул-
турно събитие, а томовете ѝ стават настолни за българската интелигенция. 
Неслучайно нейните редактори и преводачи се утвърждават в литературните 
среди като експерти полонисти24. През 1934 г. А. Ганчева е наградена от 
фонд „Кесяков“ при БАН за своя превод на драмата „Иридион“ от  Зигмунт 
Крашински и „изобщо за заслугите, които имате с Вашите статии и бе-
лежки в областта на полския културен живот, допринесли за взаимното 
опознаване на полския и българския народ“. Критиката пък изтъква „вещина-
та и тънкото умение“ в литературната ѝ работа по каталога „Страници из 
историята на полската живопис“25. 

В полето на полско-българската културна комуникация 
Работата в Полско-българското дружество дава възможност на Ганчева 

да контактува с Варшавския университет, Полския ПЕН, сп. „Академик“ и 
Българско-полското дружество във Варшава, да общува с отделни интелекту-
алци като художника Винценти Трояновски (Wincenty Trojanowski, 1859–
1929), публициста Казимеж Гаржински (Kazimierz Garszynski), писателката 
Ванда Мелцер (Wanda Melcer-Rutkowska, 1896–1972), театралния деец Ен-
джей Черняк (Jędrzej Cierniak, 1886–1942) и др.26, а със семейство Тарновски 
си кореспондира чак до 60-те години на ХХ век27. 

В края на 20-те години на ХХ век Ганчева е неизменен референт по бъл-
гарския печат в Полската легация (1926–1927) и по полския печат в Дирекция 
на печата към МВнРИ (до 1948 г.)28. 

През 1927 г. полското правителство удостоява Анастасия Ганчева със 
„Златен кръст за заслуга“, присъден ѝ за принос в българо-полското културно 
сътрудничество. Това признание идва в момент, когато тя живее в САЩ за-
едно със съпруга си Борис Зографов, главен редактор на в. „Македонска три-
буна“29. То е повод за гордост („отпърво някак изтръпнах и се свих – като 

22 Грабовски, Т. С., А. Ганчева. Страници из историята на полската живопис. София, 1922. 
484 с.; Грабовски, Т. С., А. Ганчева. Страници из историята на полската архитектура (не-
публикуван). 
23 Сборникът „От Висла до Марица. Сборник впечатления от екскурзията на полските учите-
ли“ също остава непубликуван. 
24 Полско-български преглед, № 2, 30 ян. 1924, с. 13-14.  
25 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е.183, л. 3; Дзивгов, Ал. Полска поезия и живопис в България. // 
Сила, 1922, № 11, с. 11-14. 
26 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 182, л. 2, 4, 7, 8. 
27 Пак там, а.е. 182, л. 3-4, 36, 41; а.е. 183, л. 1-2. 
28 Пак там, а.е. 181, л. 12; а.е. 208, л. 21 гр. 
29 Борис Зографов (1890–1957) – журналист, публицист, карикатурист, художник, директор 
на БТА до 1948 г., деец на ВМРО. Вж. Алманах на българските национални движения след 
1878 г. София, 2005, с. 299. 
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изнесена на показ – после пък ми стана драго“30) и е отразено дори в местния 
в. „Индианапълис стар“31. След излизането на тази публикация Зографова е 
поканена на едно от заседанията на от Женския прес клуб на Индиана 
(Women’s Press Club of Indiana) (1931), създаден през 1913 г., за да подкрепи в 
социален и интелектуален план журналистките в щата. Негови членки са пи-
сателки и репортерки от вестниците, радиостанциите и телевизиите. Клубът е 
ангажиран с културна и социална дейност: дарява книги на библиотеки, фи-
нансира литературни конкурси, провежда семинари. Българката посвещава 
лекцията си на английски език специално на българско-полските връзки32. 
Друго място, където словото на Зографова е посрещнато с голям интерес, е 
местният клон на Съвета на еврейските жени (Indianapolis Chapter of the 
Council of Jewish Women) (1931), съставен предимно от полски емигрантки и 
насочен към подпомагане отглеждането на деца, общински социални услуги, 
стипендии за уволнени домакини и прекъснали студентки33. 

Професионална преводачка на полски класически и модерни автори 
Работата за „Полска библиотека“34 формира трайния интерес на Зогра-

фова към преводаческа работа. В следващите десетилетия тя не само вписва в 
документите си „основно занятие – преводачка“35, но с владеенето на руски, 
полски, немски и английски осигурява препитание на семейството си. 

През 20-те и 30-те години на ХХ век полската литература е само част от 
интензивната ѝ работа. За издателство „Юрукови“ и тяхната елитна поредица 
„Мозайка от знаменити съвременни романи“36 тя превежда книгата на Вла-
дислав Реймонт „Лили“ (1927), сътрудничи на подлистниците на високо ти-
ражните в. „Зора“, „Днес“ и „Вечер“ и на Народния театър37. 

След 1944 г. Ганчева-Зографова е уволнена от Дирекция на печата, но е 
пощадена от вълната на политическо насилие. За разлика от много свои коле-
ги, писатели и преводачи, тя не е арестувана и книгите ѝ не са забранени. И 
въпреки че е силно депресирана от промените в страната и от поведението на 
интелигенцията, избягва да ги коментира пространно, а лаконично споделя: 
„Физическата ми и душевна енергия не е над обстоятелствата, а по-скоро 
под тях, поради многобройността на проблемите, които се изпречват пред 

30 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 183, л. 15-15 гр. 
31 Пак там, а.е. 183, л. 1-2. 
32 Пак там, а.е. 196, л. 36, 59-62. 
33 Пак там, а.е. 186, л. 11. 
34 През 1919–1922 г. превежда Ст. Жеромски, А. Холоневски, З. Крашински, К. Брожински, 
А. Яцкевич, Л. Ридел. 
35 ЦДА, ф. 683к, оп. 2, а.е. 185, л. 6. 
36 Пак там, а.е. 182, л. 14.  
37 Пак там, л. 26-30, 50. 
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мен.“38 Стратегията на оцеляване, която избира, е свързана с житейската ѝ 
философия – труд и професионализъм, далече от политиката. Така тя успява 
да подпомогне финансово затрудненото си семейство и близки и да отгледа 
сина си студент39. 

Благодарение на новата вълна на славянофилство през 1945–1949 г. 
Ганчева е търсена от казионни издателства като „Народна култура“, където 
участва с преводи в „Антология на славянските литератури“ (1945), а заедно с 
К. Куев и Л. Андрейчин представя на българския читател „Кво вадис“ от 
Хенрик Сенкевич (1948). В този период тя не отказва услугите си и на частни 
издателства като „Прогрес“, за което редактира по-ранния превод на Екате-
рина Златоустова на „Кръстоносци“ от Сенкевич, като го сверява с полския 
оригинал (1949)40. 

През 1947 г. по препоръка на проф. Ал. Балабанов Зографова е избрана 
за член на управата на новоучредения Институт за преводна литература към 
Министерство на информацията41. Тази позиция ѝ дава възможност да стане 
постоянен сътрудник (преводач, редактор и рецензент) на издателство „На-
родна култура“ през 50-те години на ХХ век в областта на полската художес-
твена литература. Така се появяват поръчаните ѝ от издателството преводи на 
„Пеницилин“ от Александър Яцкевич (1953), „Пирът на Балтазар“ от Тадеуш 
Бреза (1954), „Яворовият дом“ от Вилхелм Мах (1956), „Пробив в небето“ от 
Тадеуш Конвицки (1962)42. През 1960 г. Зографова е поканена за съставител 
на академичния „Полско-български речник“, останал дълги години парадигма 
в българската полонистика43. 

Заключение 
Ако се потърсят конкретните приноси на Анастасия Ганчева-Зографова 

в полето на българско-полските културни общувания, те могат да се обобщят 
в няколко основни насоки. Като редактор на „Полски бюлетин“ („Полски 
преглед“) и главен редактор на „Полско-български преглед“ тя пропагандира 
полската политическа кауза в страната и по света. Със своите лекции, публи-
цистика, преводи, участие в държавни комисии и персонални контакти Ган-
чева съдейства на културната дифузия и за включването на българо-полските 
културни отношения в рамките на националната културна политика. Не на 
последно място са заслугите ѝ за утвърждаване на полонистиката като същес-

38 Пак там, а.е. 195, л. 23 гр. 
39 Пак там, а.е. 197, л. 30-31. 
40 Пак там, л. 15, 26 гр.; а.е. 208, л. 20-25. 
41 Пак там, а.е. 197, л. 38 гр. 
42 Пак там, а.е. 197, л. 32-33; а.е. 114, л. 24-25. 
43 Леков, И., Славски, Ф., Зографова, А. съст. Полско-български речник. София, 1961. 
Този речник е първото колективно издание след речниците на Леков от 1942 и 1944 г. 
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твено направление в българската хуматнитаристика и за рецепцията на пол-
ската художествена проза. 

В по-широк план биографията и житейското поведение на Анастасия 
Ганчева-Зографова е добър пример за мисленето и действието на висшата 
българска интелигенция и на женските образовани елити през 20-те – начало-
то на 50-те години на ХХ век. Тогавашната генерация български интелекту-
алци укрепват националната идентичност чрез съпоставяне с и „отваряне“ 
към „другите“, чрез изграждане на „културни мостове“ между „чуждото“ и 
„родното“ и чрез запознаване на българската публика с нови културни идеи и 
практики и тяхното заимстване. 
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Гл. ас. Бета Хараланова, 
Регионален исторически музей – Шумен 

 
ПОЛСКОТО КИНО В ШУМЕН 

(30-ТЕ – 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК) 
 

Полша е една от първите страни в света, в която киното навлиза в живо-
та на хората. Първата прожекция в страната става още през лятото на 1896 г., 
т. е. по-малко от година след като братя Люмиер правят своята прожекция в 
Париж. През 1908 г. се основава Студио за киноразпространение и кинопро-
изводство „Сфинкс“, а две години по-късно започва и системното филмопро-
изводство в страната. След образуването на независимата полска държава 
през 1918 г. се създават и предпоставки за развитие на кинопроизводството. 
Само през 1919 г. са произведени 21 игрални и 50 документални филма1. 
След образуването на Полската република и присъединяването на няколко 
германски области към нейната територия, киното и част от артистите изли-
зат на европейския пазар. Пример за това е Пола Негри – полска артистка, 
изявила се като световна звезда на нямото кино.  

В края на 20-те години, в периода на световната криза, полските кино-
центрове се намират между чука и наковалнята на Америка и Германия. Сил-
ните кинопрудукции на двете държави имат огромното желание да подчинят 
полския пазар, но се оказва, че американските говорящи филми не са по вкуса 
на полския зрител. В началото на 1930 г. започва и бойкот на немските фил-
ми, което спасява полското кино. Така за периода 1930–1934 г. на полските 
екрани се прожектират 49 озвучени (звукови) филми полско производство2. 

Със започването на Втората световна война полското кинопроизводство 
фактически прекъсва. Една от първите заповеди на окупационните власти, 
които разбират силата на пропагандата и агитацията, е издаване на заповед за 
отнемане на всички кина, като техни собственици могат да бъдат само „чисти 
арийци“. Много скоро киносалоните са разделени на места за „висшите“ и 
„низшите“ раси. В знак на протест полските зрители започват бойкот за спи-
ране на посещенията в кината, като издигат лозунги „Само свинете ходят на 
кино“3. Този бойкот се оказва твърде краткосрочен и поради липса на други 
развлечения поляците отново започват да посещават кината, гледайки преди 
всичко немски и унгарски филми. Войната принуждава много полски кино-
режисьори и кинематографисти да заминат в чужбина. Въпреки че са извън 
родината си, те изготвят филми, свързани с нейната история. „Белият орел“ 

1 Александров, А., Власков, Ст., Новачков, Д. В света на киното. Т. 1. София, 1983, с. 155-
156. 
2 Теплиц, Е. История киноискусства 1928–1933. Москва, 1973, с. 228. 
3 <http://ru.wikipedia.org/wiki>. 
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Фиг. 1. Киноафиш на „Забранени песни“, 1947 

(1940), „Ето – това е Полша“ 
(1941), „Незавършено пътешест-
вие“ и др. са показателни за пос-
тиженията на документалното 
полско кино по време на войната. 

Нов период в развитието на 
полската киноиндустрия наблюда-
ваме след края на войната, когато 
кинематографията е национализи-
рана. През 1947 г. на екран излиза 
първият филм – „Забранени пес-
ни“. Израстват нови режисьори, 
артисти и сценаристи. 

През всичките тези години в 
България и конкретно в Шумен 
любителите на киното могат да се 
запознаят с полски филми, да нау-
чат за полските артисти и киноре-
жисьори. 

В РИМ–Шумен се съхранява 
една от най-богатите в България 
колекция на киноафиши от края на 
20-те до края на 80-те години на 
ХХ век. Техният общ брой е над 
2200. Колекцията е събирана и по-
пълвана в продължение на повече 
от 50 години от Ростислав Бакалов, 
известен с прозвището „пленникът 
на седмото изкуство“. От ученик 
той е привлечен от магията на ки-
ното и започва да събира всичко 
що е свързано с него – филмови 
афиши, фотоси на киноартисти, 
свързани с киното списания. И ко-
ето е по-интересно, самият той е 
автор на единственото не само в 
България, но и в Европа, а може би 
и в света ръкописно филмово спи-
сание „Кино – вести. Списание за 
кино култура и пропаганда“4. 

4 РИМ–Шумен, отд. „Най-нова история“, фонд Р. Бакалов, инв. № 2281-2298. 

Фиг. 2. Ръкописното списание „Кино – вести“ 
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В началната страница е отбелязано, че е орган на кинолюбителите от Шумен. 
Списанието е от 8 или 16 страници, издадени са 20 броя, като във всеки има 
обозначение за брой, година, редактор, дори цена, която никой не плаща, за-
щото списанието е в единствен екземпляр и не се продава. Списанието съ-
държа основните рубрики, характерни за едно киносписание – нови филми, 
биографии с рисунки на известни киноартисти и режисьори, вести, свързани с 
киното, ребуси и т. н. Ръкописното списание излиза почти година – бр. 1 е от 

2 януари 1929 г., а бр. 20 излиза на 
7 октомври 1929 г. Когато списва 
списанието, Ростислав Бакалов е 
само на 17 години, т. е. той е уче-
ник в горните класове. Заслугата 
му за историята на киното в Шу-
мен, освен колекцията киноафиши 
и ръкописното списание, е свърза-
на и с оставените пълни списъци 
на всички филми, прожектирани в 
кината на Шумен от 1926 до 
1931 г. и най-вече с оставената в 
ръкопис книга „Някога на кино в 
Шумен“, която през 2010 г., бла-
годарение на Киноклуб „Мадарски 
конник“ – Шумен, успя да излезе в 
книжно тяло. 

Именно в този изключително 
богат архивен фонд, който музеят 
в Шумен притежава, намираме и 
данни за прожекции на полски 
филми в града, за известни полски 

артисти и режисьори. За написването на статията са ползвани и други архив-
ни и документални източници и преди всичко местните вестници, които са 
излизали по това време в Шумен и които допълват изследването. За съжале-
ние не можах да открия кой е първият полски филм, прожектиран в Шумен, и 
кога е станало това. Затруднението идва и от факта, че в списъците на Рос-
тислав Бакалов са отбелязани артисти или режисьори, но не са отбелязани 
страните, в които са произведени филмите, а и много често преводът на заг-
лавието се отличава от оригинала. В ДА–Шумен също липсват данни по те-
мата, която разработвам. Всичко това предполага непълнота на предлаганото 
изследване, но и възможност за неговото обогатяване в бъдеще. 

Като всяка държава с принос в развитието на седмото изкуство, Полша 
може да се гордее с изтъкнати киноартисти, които получават световна извес-
тност. Такъв е случаят с Пола Негри, с истинско име Барбара Аполония Ха-

Фиг. 3. Списъците на Р. Бакалов 
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лупек. Тази получила световна известност германска и американска актриса, 
всъщност е с полски произход и първите ѝ участия в киното са в полски фил-
ми (1914–1916). Във Варшава тя се снима заедно с едни от най-известните 
полски филмови творци на времето, включително Йозеф Вергцин, Владислав 
Грабовски и др. Заминава за кратко в Германия, а през 1923 г. заминава за 
Холивуд. Отново, през 1935 г., се снима и в Германия, но със започването на 
войната се връща в САЩ. Като всяка холивудска актриса, и Пола Негри има 
интересен живот. Достатъчно е да спомена романтичните ѝ отношения с Чар-
ли Чаплин и Рудолф Валентино – двама известни мъже, запълнили част от 
личния ѝ живот. 

Шуменските зрители имат възможност да се запознаят с тази известна 
актриса в прожекциите на редица филми с нейно участие. През 1920 г. се 
прожектира полският филм „Очите на мумията „Ма“, създаден през 1918 г. 
През 1921 г. в кино „Одеон“ се прожектира „Жълтият билет“, а след него и 
„Кармен“5. „Мадам Дюбари“, продукция от 1919 г., е прожектиран в града ни 
през 1924 г.6 Всички кинокритици определят Пола Негри като интелигентна 
актриса, с голяма култура, която през 20-те години съперничи по популяр-
ност на Глория Суонсън7. Известността на Пола Негри проличава и от една 
голяма реклама на театър „Одеон“, пусната във в. „Шуменски вести“ през 
1922 г.: „Управлението на Театър Одеон – Шумен не се спира пред никакви 
материални жертви, за да достави на почитаемата Шуменска публика най-
разнообразни филмови творения, в които вземат участие най-прочутите и с 
всесветска известност артистки и артисти от ПЪРВА ВЕЛИЧИНА, КАКВИ-
ТО СА ФРАНЧЕСКА БЕРТИНИ, ПОЛА НЕГРИ, МИЯ МАИ, АНТОНИО 
МОРЕНО, АЛЕКСАНДР ГЕОРГ И ДР.“8 Друг известен филм с нейно участие 
е „Зумурун“ (1920), прожектиран в Шумен през 1927 г. През 1926 г. почти 
всеки месец в списъците на Ростислав Бакалов се срещат прожекции на фил-
ми с участието на Пола Негри – „Сафо“, „Пламъкът“, „Маритана“, „Любов-
ният грях на Кармелита“, „Черната (Нощната) пеперуда“9. Малко преди вой-
ната и във военните години шуменските зрители имат възможността да се 
възхищават на нейната игра, гледайки филма „Танго ноктюрно“. Да се избро-
яват всички филми с тази бележита актриса, прожектирани в Шумен, е из-
лишно, но за това, че е направила с живота и играта си изключително впечат-
ление говори и фактът, че в бр. 5 от 10 февруари 1929 г. на своето списание 
„Кино – вести“ Ростислав Бакалов посвещава на Пола Негри отделна статия, 

5 Бакалов, Р. Някога на кино в Шумен. Шумен, 2010, с. 30-31. 
6 Пак там, с. 43. 
7 Александров, А., Власков, Ст., Новачков, Д. Цит. съч., с. 445. 
8 Шуменски вести, бр. 28, 1 юли 1922. 
9 РИМ–Шумен, отд. ННИ, ф. Р. Бакалов, инв. № 2303. 

 88 

                                                



Фиг. 4. Ян Кипура в „Бохеми“ 

в която представя любопитни факти от живота й и филмите, в които до този 
момент е участвала10. 

С не по-малка известност към края на 20-те и през 30-те години в света 
на киното се ползва полската артистка Нора Ней (Соня Нейман).Тя е родена 
през 1906 г. в полското село Селяховски, намиращо се по това време в грани-
ците на Руската империя. Завършва частна театрална школа във Варшава, а в 
киното дебютира през 1926 г. Шуменци я познават от филмите „Анюта“ 
(1937) и „Гласът на пустинята“ (създаден 1932, прожектиран в Шумен и през 
1934 г.) и др. В рекламата за филма „Анюта“ във в. „Шуменско слово“ се 
споменава, че във Военното кино в Шумен ще се прожектира „грандиозният 
филм из борбите на Полша за националното ѝ освобождение“11. 

Днес, когато гледаме филми на 3 и 4 D, трудно можем да си представим 
как актьорите от нямото кино са успявали да изпълняват своите роли така, че 
зрителите да останат във възхита от играта им или от начина, по който е бил 

озвучаван един филм, с чужд 
глас, с музика, изпълнявана от 
бележити певци. И колкото и да 
ни е трудно, може само да съжа-
ляваме, че вече не чуваме гласа 
на великия тенор от онова време 
– полския певец и актьор Ян 
Кипура. Роден през 1902 г. в 
малкия полски град Сосновичи, 
Кипура израства като изключи-
телен оперен певец, озвучавал 
десетки филми, а в няколко 
участвал и като актьор. Ян Ки-
пура до края на живота си оста-

ва поляк. Умира в САЩ, но е погребан във Варшава. Една интересна случка 
между него и Гьобелс доказва патриотизма на Ян Кипура и неговото чувство 
за принадлежност към Полша. Когато Гьобелс го кани да остане в Германия, 
да получи германско гражданство, той му отговаря лаконично: „Полша е мо-
ята родина и аз съм поляк.“12 През 1931 г., когато е пуснат на екран, в Шумен 
е прожектиран филмът „Песен за любовта“, озвучен от тенора Ян Кипура. 
Шуменци се възхищават на неговия глас гледайки и други филми – „Пеещият 
град“ (1931), „Под чуждо име“ (1932), „Една песен за теб“ (1934), „Моето 
сърце те зове“ и особено в „Бохеми“ (1937)13. 

10 Пак там, инв. № 2285. 
11 Шуменско слово, бр. 9, 11 септ. 1937.  
12 <http://inoekino.ru/actor>. 
13 РИМ–Шумен, отд. ННИ, ф. Р. Бакалов, инв. №2307. 
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До началото на Втората световна война полските филми редовно при-
състват в шуменските кина. И без да изпадам в подробности и изброяване на 
всеки филм, бих искала да спомена реакцията на зрителите от града по повод 
няколко от най-известните полски филми. През 1933 г. кино „Одеон“ прожек-
тира полския филм „Янко музиканта“. „ Впечатлен съм от филма, дълго, дъл-
го ще го нося в душата си. Три пъти го гледах: два пъти в Прага и веднъж в 
София и с удоволствие бих го гледал още няколко пъти в Шумен. Един филм, 
който много говори и никога не се забравя. Горещо го препоръчвам на тези, 
които могат да се възхищават от светлото и голямо изкуство“, пише в специ-
ално писмо до в. „Шуменски вести“ Павел Стефанов – капелмайстор на 7 пе-
хотна дружина14. 

Филм, обиколил с необикновен успех екраните на българските кина, из-
дигнал авторитета на полското изкуство и станал повод отново да се заговори 
за него и за тази страна, е двусерийният полски филм „Знахар“ (1937). Втора-
та серия се прожектира у нас под 
заглавието„ Морал“. Филмът се 
прожектира в Шумен през 1940 г., 
което може да озадачи доста изс-
ледователи на киното. Освен от 
рекламите по вестниците, сведе-
ния за прожекцията на този забе-
лежителен филм намираме в кни-
гата на Ростислав Бакалов „Някога 
на кино в Шумен“ и в една статия 
на Марко Пенков, публикувана 
във в. „Шуменски общински вес-
ти“. При окупацията на Полша и 
бомбардировките над Варшава от 
филмовия фонд на страната изчез-
ват множество произведения на 
киноизкуството. Между тях е и 
филмът „Знахар“. Едно негово 
копие, закупено от столичния ки-
нотеатър „Балкан“, е стояло дълго 
време в мазето на сградата му. 
Собствениците на „Балкан“ може 
би не са се решавали да пуснат 
филма от страх, предвид военната ситуация, или несигурни в успеха му. Но 
когато най-после се решават да го пуснат и премиерата на филма става сенза-
ция за София. През следващата 1940 г. филмът обикаля цялата страна и става 

14 Шуменски вести, бр. 4, 14 ян. 1933. 

Фиг. 5. Киноафиш на „Знахар“, 
прожектиран в България през 1939 г. 
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Фиг. 6. Информация за посещаемостта на 
„Знахар“ в Шумен – Шуменски общински 

вести, 25 март 1940 

гвоздеят в репертоара на провинциалния театър. В Шумен той е прожектиран 
цяла седмица. Гледат го повече от 8000 души, което вероятно се дължи и на 
голямата реклама, направена по време на неговите прожекции15. Ростислав 
Бакалов описва как двама-трима служители снабдени с боя, четки и картонен 
шаблон, на който е изрязано заглавието на филма, тръгват да разкрасяват 
градските улици късно вечерта. На следващата сутрин гражданите, отивайки 
към работните си места, четат по тротоарите или на стените на сградите: 
„Гледайте днес Знахар“. За наше щас-
тие в богатата колекция от киноафи-
ши, съхранявана в РИМ–Шумен, коя-
то споменах, се съхранява и киноафиш 
от този бележит филм (фиг. 2). 

Впечатление на шуменци правят 
и полските филми „Ураганът“, „В ки-
лиите на руските затвори“ (1934), 
„Мъртвите сибирски полета“ (1932), 
„Варшавската цитадела“ и мн. др.  

Когато Втората световна война е 
в разгара си шуменци, а и жителите на 
другите градове и страни на германс-
ките съюзници загубват възможността 
да се наслаждават на полски филми и 
на играта на полски артисти. Прожек-
тират се основно немски, унгарски и 
италиански филми. Така през 1942 г. в 
Шумен само в читалищното кино 
„Архангел Михаил“ са прожектирани 
82 филма, 40 от тях са немски, 19 – унгарски, 12 – италиански. По същото 
време в друго кино – Военното, са прожектирани 97 филма – 28 немски, 
24 италиански, 17 унгарски и др.16 Обратното се случва след 9 септември 
1944 г., когато са спрени от прожекции филмите, произведени от страните на 
Оста, и техните съюзници – немски, италиански, унгарски. Възстановяват се 
прожекциите на съветски филми и на филми от страните съюзнички, които 
имат по две дневни и една вечерна прожекция. 

Кинопродукциите на разрушената Полша трудно се възстановяват след 
тежките военни години. Първият филм, прожектиран след войната по екрани-
те, е „Забранени песни“, афиш от който също се съхранява в музея. Филмът е 
на режисьора Леонард Бучковски. Действието се развива от септември 1939 
до освобождението на Варшава през 1945 г. Следват и други филми, като 

15 Шуменски общински вести, 25 март 1940. 
16 Бакалов, Р. Цит. съч., с. 132-133. 
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почти всички са свързани с жестокостите на войната и борбата на полския 
народ по това време. 

В заключение може да се направи извод, че през 20-те – 40-те години на 
ХХ век. полското кино влиза в българските кина, а филмите, както неми, така 
и озвучени са добре приети от шуменските граждани. Филмите с участието на 
най-известните полски артисти, въпреки че част от тях играят и в чуждест-
ранни кинопродукции, са посрещани с интерес и са масово посещавани от 
шуменските киномани. Трудно е да се определи броят на полските филми 
през посочения период. Със сигурност той е значително по-малък от прожек-
тираните немски, американски, италиански или унгарски филми. И това е 
нещо естествено, имайки предвид, че по време на Втората световна война 
полската киноиндустрия спира своята дейност. 
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Доц. д-р Благовеста Иванова, 
Национален музей за българско изобразително изкуство 

 
ПОЛСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ ВЕК 

(МУЗЕОЛОЖКИ И СТИЛОВ АСПЕКТ) 
 

Периодът на разглеждания материал обхваща 70-те години на ХІХ век 
до Балканските войни. Свързан е с изявен интерес на чужденци към Бълга-
рия, като сред художниците преобладават словаци като Емил Холарек, чехите 
Ян Мърквичка, Ярослав Вешин и Ото Хорейши, австрийци като Йозеф Обер-
бауер, поляците Хенрик Дембицки, Антони Пиотровски и Тадеуш Айдуке-
вич, италианци като Джорджо Канела и др. 

В историята на колекционирането на произведенията на полските ху-
дожници в България делът на произведенията на Пиотровски, Дембицки и 
Айдукевич, сравнен с произведенията на полските художници в българските 
колекции от по-късно време, е съвсем незначителен. Колекционирането на 
художествени произведения в България е поставено в началото на 90-те го-
дини на ХІХ век. По това време в новосъздадения Народен музей е уреден 
Художествен отдел, в който започва събирателството на произведения на жи-
вописта и графиката от Възраждането и годините след Освобождението. Едни 
от първите произведения, които постъпват в колекцията, са от Пловдивското 
изложение. Сред тях е и картината на Антони Пиотровски „Баташкото кла-
не“1, която е откупена от Министерството на народното просвещение. През 
1920 г. за Народния музей са откупени пет литографии с историческа темати-
ка на Хенрик Дембицки. По този начин е засвидетелствано културното и ху-
дожественото им значение, редом с историческите композиции на Николай 
Павлович, които са постъпват през същата година. 

Произведенията на Антони Пиотровски и Тадеуш Айдукевеч са част от 
царската колекция, откъдето през 30-те и 40-те години на ХХ век са дарени на 
Националния военноисторически музей2 и на Народния музей3. Платната от 

1 Архив на НМБИИ, НМ инв. 3, Антони Пиотровски „Баташкото клане“, маслени бои, плат-
но, 184×287 см. От ляво на дясно тече към предния десен ъгъл малка река. На предния план 
изклани полуголи девици и отляво насядали и прави туркини и въоръжени турци. На задния 
десен план гори с ярки пламъци Батак, подписана Antoni Piotrowski Krakow 1892, откупена за 
4000 лв. 
2 Произведения на изобразителното изкуство. Батална живопис. Каталог. София, 1976, с. 7, 
31, Антони Пиотровски, трупове на бойното поле – от Двореца 1932 г., където се съхранява 
картината на Антони Пиотровски „Трупове на бойното поле“ (подпис долу вдясно на лати-
ница и година 1886/Краков, на латиница, 197×108 см), в която са пресъздадени събития от 
Сръбско-българската война 
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Народния музей от 1952 г. се съхраняват в колекцията на Националната ху-
дожествена галерия, откъдето те преминават към колекцията на Национална-
та галерия за чуждестранно изкуство.  

Дар на Народния музей от Царския дворец е и живописното платно от 
Ян Матейко „Полския сенат в 1773 г.“4 На нея е представено историческото 
заседание на полския сенат, на което се взема решение за разделянето на 
Полша. Изобразен е народният посланик Рейтан, който несъгласен с това раз-
деляне, ляга на пода и предпочита да умре, отколкото да изпълни заповедта 
на генерала.  

През 1947 г. в Народния музей постъпват произведения на известния 
полски художник Леон Ковалски5 (1870–1937 ), който през 1911 г. е сред съз-
дателите на Съюза на художниците в Полша. Това са албум с 15 фотографи-
чески снимки на картини с маслени бои с текст с биография от В. Гермаинс и 
папка със залепена на предната корица гравюра с архитектурен пейзаж, с 
подпис на художника. Папката съдържа осем офорта с пейзажи от Краков. 
Произведенията са подарени от жена му Мария Ковалска, която живее в Кра-
ков. Те нямат датировки, поради което не ги отнасяме към разглеждания пе-
риод. 

Колекционирането на произведения на полски художници е особено ин-
тензивно по време на социализма, когато те постъпват в Чуждестранния от-
дел на НХГ, а впоследствие са прехвърлени в НГЧИ. В момента в колекцията 
на НГЧИ се съхраняват 44 произведения на живописта и 122 произведения на 
графиката в различни техники. Хронологическият период е от средата на ХІХ 
до 80-те години на ХХ век. 

В художествените колекции в страната най-популярни и сравнително 
широко представени са литографиите на Хенрик Дембицки. Тези произведе-

3 Архив на НМБИИ, НМ инв. 1146, Антони Пиотровски, Портрет на княз Ал. Батенберг, 
маслени бои, дъска, 32,4×24 см. Мъжки бюст отрязан през гърдите. Облечен в генералска 
униформа. Тялото 3/4 наляво. Главата почти в пълен профил. Големи мустаци и брада. На 
главата пехотинска фуражка. Бяла лятна куртка. Долу вляво надпис: Аntoni Piotrowski – 1886 
w Sierpniu, Sofia; НМ инв. 1147, Антони Пиотровски, Портрет на кн. Ал. Батенберг, маслени 
бои, дъска, 35×24 см. Нисък бюст на мъж във военна униформа, обърнат с гръб към зрителя. 
Черна брадичка и дълги мустаци. Главата обърната гърбом в 3/4 надясно. Долу вдясно над-
пис: Аntoni Piotrowski, 1886, Sofia w Sierpniu; НМ инв. 1261, Тадеуш Айдукевич, Портрет на 
Стефан Стамболов, маслени бои, платно, 66,5×54 см. Мъжки бюст, отрязан до кръста. Малка 
черна брадички и черни мустаци. Главата леко обърната надясно. Черен костюм с бяла риза. 
Долу вляво подпис: Tadeusz Ajdukewicz 1874, откупена от колекцията на колекцията на Чех-
ларов; НМ инв. 1284, Антони Пиотровски, Атака, маслени бои, платно, 118×200 см. Атака. 
Широк пейзаж. В дъното планинска верига. На преден план и вдясно българска конница в 
нападение. Вляво върху един хълм – стройни редици от пехотна войска. Долу вляво подпис: 
Аntoni Piotrowski 1888, Krakow. 
4 Архив на НМБИИ, НМ инв. 1105. Без подпис, 64,5×102 см. 
5 Архив на НМБИИ, НМ инв. 978, 979. 
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ния пресъздават значими за българите събития със средновековна тематика и 
революционни събития и преди Освобождението са разпространени във все-
ки български дом. Запазени са до 20-те години на ХХ век, когато са дарявани 
на читалищните колекции в страната, откъдето преминават в сбирките на му-
зеите и галериите. В колекцията на Националната художествена галерия те са 
заведени в графичната колекция на отдел Възраждане, където постъпват от 
Дабко Устагенчов, който е син на известния майстор-строител уста Генчо 
Кънчев от Трявна, чиято собственост са били. Графичните листове „Второто 
сражение на българските въстаници под преводителството на войводите Х. 
Димитър и Ст. Караджа в курията на дядо Пано Войнов, половин час далеч от 
Рушид-бейовата курия в юли 1868 г.“ с подпис Шадлих (Schädlich), 1880 г., 
отпечатана от А. Улрих в Одеса, и Симеон Велики, подписана от Дембицки и 
издадена от литографското ателие на един от най-големите печатари в Буку-
рещ Густав Вонеберг, са купени по 100 лв., а останалите по 200 лв. Всички те 
са реално оценени, подобно на литографиите от Николай Павлович, които 
датират приблизително от същото време.  

Хенрик Дембицки е роден на 15 август 1830 г. във Варшава, Полша. 
Данни за негово обучение няма. Известно е, че след Варшавското въстание 
срещу руския царизъм през 1863 г. емигрира в Румъния. Неговата художест-
вена школовка и място на обучение и досега не са изяснени. Известно е, че в 
Румъния работи като учител по рисуване в Букурещкия лицей и в гимназията 
в гр. Браила. Там се запознава с Христо Ботев и сътрудничи с илюстрации за 
списваните от него вестници „Будилник“ и „Тъпан“, чиито издател е тревне-
нецът Недялко Пандурски, страстен родолюбец и вуйчо на Ангел Кънчев6. 
След като напуска родния си град, той се установява в Русе при семейството 
на сестра си Гана Пандурска, а по-късно заминава за Румъния, където се за-
нимава с търговия и общува с българските емигрантски среди. В Браила в 
печатницата на Димитър Паничков Н. Пандурски се запознава с Христо Бо-
тев, а по-късно в Букурещ се сприятелява и с Любен Каравелов, като през 
1871 и 1872 г. разпространява неговите повести „Войвода“ и „Българи от ста-
ро време“. Издаваните от Христо Ботев вестници „Тъпан“ и „Будилник“ са 
поводът и причината за запознанството му с Хенрик Дембицки, който през 
1869 г. вече е поел илюстративното им оформление. В такава среда емигран-
тът, търговецът и патриотът Пандурски възлага на полския художник-
емигрант създаването на графичните листове, които самият той разпростра-
нява чрез обявления в пресата и собственоръчно в Румъния, Русе, Трявна7. 

Петте литографии са съхранени и в сбирка от общо осем графични лис-
та в архива на Владимир Цанков, брат на Кириак Цанков. Те помагат за ори-

6 Горанова, Л. Любите друг друга и помяните меня грешнаго раба божия Пандурскаго! // 
Тревненска седмица, 12 март 2014, с. 7. 
7 Данова, Н., Лачев, М. Обявления за български възрожденски издания. София, 1999. 
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ентиране в особеностите на графичната продукция и разпространението на 
литографиите8. 

Пандурски и Вонеберг в Букурещ. Първи тираж, 1874 г.  
1. Тираж на Вонеберг в Букурещ, 1874 г.  
а) НМ инв. 321, Ангел Кънчев, роден в Трявна на 11 ноемврия 1851, а 

загинал в Русчук на 5 март 1872, литография, хартия, 70,5×55 см, изображе-
ние 53,5×42 см, подпис Дембицки, долу вдясно в графичното поле и година 
1874 г.; вляво, издател: Н. Д. Пандурски; долу вдясно под графичното поле 
печатар: Stabilim litog. G. Voneberg, Bucureşti  

б) НМ 322, Сладко е да умре човек за отечеството, литография, хартия, 
63×47 см, изображение 47×33 см с портрети в елипси на Г. С. Раковски 
(1867), Ангел Кънчев (1872), Ванка Христов (1868), Цвятко Павлов (1877), 
Стефан Караджа (1868), Х. Д. Ясенов (1868), Никола Воеводов (1867), изда-
дена от Н. Д. Пандурски, без авторов подпис и без дата, отпечатана от Г. Во-
неберг (stabilim lith. G. Voneberg Bucuresci) в Букурещ (сигнатурите са съот-
ветно долу вляво и вдясно). Годините на смъртта на героите са основанието 
литографията да бъде датирана в 1874 г. и да се приеме, че е издадена заедно 
с Ангел Кънчев, преди смъртта на Пандурски, който умира същата година. 

в) НМ 323, Цар Симеон пред Цариград, литография, хартия 52×68 см, 
изображение 40×52 см, подписана H. Дембицки des, издател N. D. Пандурски, 
отпечатана в печатницата на Густав Вонеберг – Stabilim lith. G. Voneberg.  

Композициите с възпоменателните портрети на българските революци-
онери, възпоменателната литография за Ангел Кънчев и „Симеон Велики 
влиза Цариград“, са отпечатани (създадени – „stabilim“) от един от най-
големите и популярни печатари в Румъния, Густав Вонеберг, в Букурещ, бла-
годарение на Пандурски. Композицията с убийството на Ангел Кънчев е да-
тирана в 1874 г. Тя и графичният лист „Симеон Велики влиза в Цариград“ са 
единствените подписани от автора. 

Препечатване на литографиите на Дембицки в Одеса и Виена 
Останалите литографии не са известни с тиражи в Румъния. Авторските 

оригинали на Дембицки са слабо познати, за да бъдат сравнени с тях по-
късните тиражи като одеския и виенския. След преиздаването подписът на 
автора липсва, а и не е известно дали той е присъствал първоначално, тъй 

8 Те постъпват в Народната библиотека, заедно с неговия архив през 1926 г. Подробно са 
описани у Иванова, Бл. Литографии от Възраждането в Народна библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“. В: Историята и книгата като приятелство. Сборник в памет на Митко Лачев. 
Съст. Н. Данова, Св. Иванова, Хр. Темелски. София, 2007, с. 444-445. 
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като както по-горе установихме, Дембицки не винаги е подписвал своите 
творби. Двете литографии с наименование „Сраженията на българските въс-
танници под предводителството на войводите Х. Димитър и Ст. Караджа в 
курията на дядо Пано Войнов, половин час далеч от Рушид-бейовата курия в 
юли 1868 г.“ са отпечатани във Виена и в Одеса. На листа от Виена подпис не 
личи, а на листа от Одеса има подпис Шадлих, 1880 г. Издаденият във Виена 
лист е с текст на три езика – български, румънски и френски. На него вляво и 
вдясно има доста тъмни петна, което означава, че името на автора и първия 
гравьор са заличени, въпреки че и през ХІХ век има защита на авторските 
права, като всеки художник поставя под произведението си текст „Препечат-
ването забранено“. На листа от колекцията на Владимир Цанков (в НБКМ) 
долу вдясно личи подпис Th. Breidwiser, за когото знаем, че е роден във Вие-
на (Breitwieser, подписва се и Breidwieser, роден във Виена през 1847 г., по-
чинал неизвестно кога)9, а вляво има заличен подпис, явно на Дембицки. От 
всичко казано до тук става ясно, че художникът Брайвизер преработва компо-
зицията на Дембицки и я прехвърля на нова плоча, за бъде отпечатана във 
Виена. Той е възпитаник на Художествената академия във Виена и заминава 
за Америка през 1885 г., което означава, че листът е създаден преди тази дата, 
а и самата хартия подсказва тази или близка до нея година. 

2. Тираж в Одеса, 1880 г. с надпис  Schädlich 
а) НМ 320, Второто сражение на българските въстанници под предводи-

телството на войводите хаджи димитър и Стефан Караджа с турците в курия-
та на деда Пана войнова 1/2 час далеч от Рушид бейовата курия 8 юлия 1868 
год., литография, хартия 35, 5×49 см, изображение 26×39,5 см, долу вляво под 
рамката надпис на печатаря: Лит. и Тип. Г. Ульриха в Одессе. Подписана до-
лу вдясно от гравьора Schädlich, 1880 г.  

3. Тираж във Виена 
НМ 319, Второто сражение на българските въстанници под предводи-

телството на войводите Х. Димитър и Ст. Караджа с турците в курията на 
дядо Пано Войнов, половин час далеч от Рушид-бейовата курия в юли 1868 
г., литография, хартия, 52,5×68,5, изображение 40,5×57,5 см, с надписи на 
български, румънски и френски езици. Долу вляво под графичната рамка 
надпис на печатаря: Печатния и наклада Ант. Планка и сына. Вена. Мария-
гилферстрассе № 75, долу в графичното поле следи от заличени подписи, ав-
торов подпис не личи.  

Виенчаните Планк и син издават и „Симеон Велики“10 след Вонеберг в 
Букурещ. В тяхната дейност по отношение на българската печатна графика те 
са известни най-вече с преиздаването на редица графични творби, сред които 
от Георги Данчов и Николай Павлович, което показва, че творбите на Дем-

9 Пак там, с. 459. 
10 Пак там, с. 460. 
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бицки са толкова популярни след Освобождението, че са преиздавани некол-
кократно. Фактът, че произведенията на Дембицки са преиздавани, става ясен 
при сравняването на отпечатъците от Народния музей с тези от Народната 
библиотека. Например литографията „Симеон“ от колекцията на Народния 
музей е издадена от Пандурски в Румъния при Вонеберг, а тази в колекцията 
на Владимир Цанков – от Планк и син във Виена (долу вляво под графичната 
рамка има надпис „Печатiя и наклада Ант. Плянка и Сына, Вэна, 
Марiагилферстрассе № 75“). 

Познатите отпечатъци на „Второто сражение“ и неколкократното им 
преиздаване говорят за значимостта на композицията за българина. В двата 
отпечатъка личат промени в детайлите, което показва, че промени са извърш-
вани без да се отчитат особеностите на авторовия оригинал. Всичко това оз-
начава, че литографиите на Дембицки са широко разпространени, отпечатва-
ни са в големи тиражи, без да се отдава значение на художествените им ка-
чества. Последните преиздаване на литографията „Симеон“ е през 1926 г. 

Тематиката на литографиите е характерна за историческите периоди с 
революционен възход. Те са изкуството, което има пропагандаторска мисия, 
спомага за утвърждаване на каузи, или има способността бързо да разпрост-
ранява информация. Литографията е евтина за отпечатване. Този вид техника 
дава възможност за големи тиражи. Литографиите на Дембицки изобразяват 
съвременни събития и теми от средновековната българска история и поме-
нални портрети на български революционери, което е в контекста на евро-
пейските тенденции в живописта през ХІХ век. Изобразените са конкретно 
свързани с революционната дейност на племенника на Пандурски Ангел 
Кънчев и затова Пандурски издава неговия поменалнен портрет, както и вто-
ри лист с ликовете на неговите съратници в обща композиция.  

От гледна точка на развитието на художествените стилове трябва да бъ-
де отбелязано, че връщането към историческия сюжет със средновековна те-
матика е характерен подход за изкуството през ХІХ век. Той се състои в пре-
откриване на средновековието като епоха, тогава е оценено и неговото значе-
ние в исторически контекст. Преоткриването на историческия сюжет е свър-
зано и с националния романтизъм и националното възраждане. Този подход е 
характерен за романтизма в западно европейското изкуство през втората по-
ловина на ХVІІІ и началото на ХІХ век. Темата за възкресяването на българс-
ката история е характерна и за творчеството на Николай Павлович. В този 
смисъл двамата с Дембицки единствени създават исторически композиции и 
произведения със съвременна тематика. Историческите произведения със 
средновековна и съвременна тематика правят творчеството на Дембицки съ-
измеримо с романтичните търсения на назаряните, които са характерни през 
ХІХ век не само в Германия, но и в цяла Европа. Те определят идейната 
платформа на Мюнхенската художествена академия, която е една от водещи-
те художествени школи в Западна Европа. Няма сведения Дембицки да е учил 
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там, но вече казахме, че назарянските тенденции са широко разпространени и 
много от полските художници от това време са техни последователи. Няма 
сведения той да е бил в България. Дембицки живее и работи в Румъния, къде-
то и умира през 1906 г. Там той създава своите произведения с българска те-
матика благодарение на Пандурски, Христо Ботев и под въздействието на 
българските революционни среди. 

Антони Пиотровски (1853–1924) живее в България от 1885 до 1900 г., 
като през това време работи много интензивно. Той пристига в Княжество 
България като военен кореспондент на “The graphic” и “L’Illustration”. Създа-
ва първите портрети на българските князе и изпълнява поръчка на княз Алек-
сандър I (Батенберг) за дванадесет монументални платна с теми от войната. 
За разлика от чехите Мърквичка и Вешин, които предпочитат реалистично-
битовото пресъздаване на действителността, Пиотровски е типичен предста-
вител на полската романтична школа в живописта. Веднага ще се запитаме, 
когато става въпрос за Баташкото клане, как може романтизмът да има място 
в творчеството на художника. Определянето на стила му като такъв заедно с 
трагедията в Батак изглежда провокативна към националната памет на бълга-
рина. 

От Пиотровски в НГЧИ, освен композицията „Баташкото клане“, се 
съхраняват историческите композиции „Атака“, 1887 г. (м. б., пл., 130×252 
см), „Лазарет“, (м. б., пл. 186×195 см), „В окопа“, 1887 г., (м. б., пл., 190×249 
см), „Сражението при Сливница“, 1887 г. (м. б., пл. 94,5×188 см), двата спо-
менати портрета на дъска на княз Александър Батенберг, портрет полуфигура 
на княз Александър Батенберг (м. б., пл., 150,5×100 см), портрет на цар Фер-
динанд в бяла куртка, 1888 г. (м. б., картон, 42,3×28,3 см), портрет на Маня-
Ева-Тункевич (м. б., пл., 34,5×25 см), също и албум „Скици и очерки от 
Сръбско-Българската война 1885-1886“ с 51 листа. 

„Лазарет“ от 1887 г. е най-ранната творба на Пиотровски в България, в 
която художникът се изявява като завършен творец. Тя е по-малко известна, 
въпреки че притежава много ценни живописни качества, сред които са урав-
новесеното пространствено решение и усещането за овладяно напрежение, 
въпреки сюжета, който изобразява напрегната ситуация. От съществено зна-
чение за композиционното решение и пресъздаването на атмосферата са ак-
центите на светлината в топла гама вляво. 

Антони Пиотровски е ученик на известния полски художник Ян Матей-
ко, който е възпитаник на Мюнхенската и на Виенската художествена акаде-
мия. От него той усвоява принципите на романтизма. Създадената през 1889 
г. картина „Баташкото клане“ според стиловите си особености е сравнима с 
творбите на Теодор Жерико „Салът на Медуза“ (1818), на Йожен Дьолакроа, 
„Свободата води народа“ (1830), „Клането на о. Хиос“ (1824), „Гърция на 
развалините Мисулонги“ (1826) и на Йожен Дьолакроа, „Данте и Вергилий“ 
(1822), както и „Завоюването на Константинопол“ (1841). Историческата тема 
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в творчеството на руския художник Карл Брюлов, „Последният ден на Пом-
пей“ (1830–1833), в същата тенденция показва нейното широкото разпрост-
ранение в европейското изкуство през ХІХ век. 

Както българският Батак, така и „Развалините на Мисулонги“ в Гърция 
след гръцкото въстание и „Унищожаването на Помпей“ са свързани с огром-
ни човешки трагедии. Картината „Лазарет“ е съизмерима с композиции, в 
които преобладава битовото начало като произведенията на първото поколе-
ние следосвобожденски художници в България, чието творчество е съизме-
римо с тенденциите на романтично-битовото третиране на действителността, 
подобно на „Задушница“ на Иван Мърквичка или „Жътварки“ на Жан-
Франсоа Миле. 

Тадеуш Айдукевич (1852–1916) в Полша е изявен портретист, дворцов 
художник на австрийската императорска фамилия. Той се приобщава бързо 
към високите държавни кръгове в България, като създава самостоятелни пор-
трети и портретни композиции и подобно на Ярослав Вешин увековечава 
участието на цар Фердинанд в бойни маневри. Айдукевич работи реалистич-
но, като образите в платната и пейзажната среда притежават внушително фи-
зическо и материално въздействие. 

От Айдукевич в колекцията на НМ от колекцията на Чехларов постъпва 
портрет на Стефан Стамболов, оценен на 100 000 лв. (НМ 1261), 1894 г. (м.б., 
платно, 67×54,5 см), портрет на княз Батенберг, (м.б., платно, 150×107 см) и 
многофигурната композиция княз Фердинанд на маневри, 1894 г. (м.б., плат-
но, 145×229 см). В стилово отношение те са типични за епохата реалистични 
творби. 

Мястото на Хенрик Дембицки, Антони Пиотровски и Тадеуш Айдуке-
вич в българското изобразително изкуство е оценено от българското изкуст-
вознание като значимо за осъществяването на неговия път от началото на ХХ 
век. Всеки от тях намира своето място – по време на Възраждането Дембицки 
е свързан с българската интелигенция, а полските художници по времето на 
третата българска държава работят за висшите държавни кръгове. Макар и 
различни по натюрел и подход в работата по създаването на творбите в раз-
лични жанрове, с творчеството си те допринасят за обогатяването на прохож-
дащия културен живот в България в момент, когато българското изкуство с 
бързи стъпки осъществява своя подем и се приобщава към европейските ху-
дожествени тенденции. 
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Гл. ас. д-р Станислава Стойчева, 
Институт за исторически изследвания към БАН  

 
БЪЛГАРИЯ И ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА XX ВЕК 
В КАРИКАТУРИТЕ НА ЖОРЖ Д’ОСТОЯ 

(ЙЕЖИ СОШЧИНСКИ) 

Голямата полска емиграция във Франция през XIX век довежда до уста-
новяването в Париж на множество полски интелектуалци, творци, учени и 
писатели. Сред тях немалък е броят на поляците, дошли да получат художес-
твено образование в École des Beaux-Arts или в някоя от парижките свободни 
академии, като например Académie de La Palette. Не по-малко са и вече изгра-
дените творци, дошли в Париж с желанието да „пробият“ в модерните гале-
рии и салони. В края на XIX и през първите десетилетия на XX век те наброя-
ват стотици. Някои от тези творци се задържат във френската столица само за 
по няколко месеца или години, други остават за цял живот. Бидейки чужден-
ци в европейската артистична столица, полските творци се обединяват пър-
воначално в Полското артистично и литературно общество (1897), а впослед-
ствие в Обществото на полските творци в Париж (1911). В навечерието на 
Първата световна война, а и в годините непосредствено след нея в тази група 
изпъква името на един малко познат, ако не и неизвестен на българската ау-
дитория творец, писател, преводач, художник, антимилитарист и полски пат-
риот – Йозеф Болеслав Йежи Остоя-Сошчински (с творчески псевдоним 
Жорж д’Остоя). Й. Остоя-Сошчински е творец, който оставя следа, налага 
литературни и визуални модели във френскоезичната културна среда, а от тук 
– и във франкофонска Европа. Поради това и избрах да представя неговите 
виждания за България, Османската империя и българския национален въпрос 
до Балканските войни (1912-1913), отразени в карикатурите му във френския 
хумористичен печат. Горната граница се обуславя и от края на първия етап в 
творчеството на Остоя-Сошчински, приключващ със закриването на списание 
„L’Assiette au beurre“. Тук правя и уточнението, че настоящото проучване се 
разграничава от изкуствоведската интерпретация, а поради извънредно голе-
мия обем на разглеждания материал има прелиминарен характер. 

Жорж д’Остоя (Й. Остоя-Сошчински) – биографични бележки. 
 За живота на Йежи Остоя-Сошчински (1878–1938) се знае твърде мал-

ко. Няма изследвания нито върху неговата биография, нито върху литератур-
ното му творчество, а . В този контекст са налични само откъслечни бележки 
в някои съвременни полски и френски, предимно изкуствоведски, справочни-
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ци и изследвания, както и такива, посветени на полската емиграция във 
Франция1. Мястото и годината на неговото раждане също не са установени 
със сигурност и са условни. Относително по-пълна биографична справка пре-
доставят единствено изследователите на френската политическа карикатура 
Мишел и Елизабет Диксмиер, на която се позовават всички следващи 
автори2. Но тези автори смесват факти от живота на Й. Остоя-Сошчински с 
такива от живота на съименника му Ж. д’Остоя, работил през 70-те години в 
Османската империя. Затова следващите кратки бележки са реконструирани 
по писаното във френския периодичен печат от началото на XX век, по спо-
мени и кореспонденция на някои негови съвременици и приятели3, сред кои-
то Андре Салмон4, Виктор Мерик5 и ген. Йозеф Пилсудски, както и по сами-
те работи на Й. Остоя-Сошчински. За целта се опитах да проследя, до колкото 
бе възможно, различните парижки издания, в които той публикува карикату-
ри и да предложа един техен примерен базов опис. 

Й. Остоя-Сошчински навлиза в творческата атмосфера на Париж през 
последните години на XIX век по коренно различен път от полските си коле-
ги художници. Той отказва да продължи военната кариера на деспотичния си 
баща, полски благородник и полковник в руската армия, неговият „татко 
Убю” по израза на А. Салмон6. Затова той напуска Полша под руско управле-
ние на 16-годишна възраст и с големи усилия успява да измине пътя от Вар-
шава до Цариград, а след това и до Франция - за да постъпи в редовете на 
френския чуждестранен легион7. След няколкогодишна военна служба в Се-
верна Африка, в „крепостта” на Първи полк на чуждестранния легион гр. Си-
ди Бел Абес (френски Алжир), Й. Остоя-Сошчински се уволнява с чин млад-
ши лейтенант и се установява в Париж. Останал без никакви средства, започ-

1 Czarkowski, L. Pseudonimy i kryptonimy polskie. Wilno, 1922, p. 63; French Satirical Drawings 
from “L’Assiette Au Beurre”: Selection, Translations and Text by Stanley Appelbaum. Dover 
Publications, 1978, p. IX; Śladkowski, W. Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin, 1980 и 
др. 
2 Dixmier, Él., Dixmier, M. L’Assiette au beurre: revue satirique illustrée, 1901–1912. Paris, 
François Maspero, 1974, p. 327-328. 
3 Salmon, A. Une collection de collectionneure: Le monde en objet. // Le Petit Parisien, Paris, 63, 
no. 2231, 21.04.1938, p. 2; Idem. Souvenirs sans fin: première époque (1903–1908), Paris, Galli-
mard, 1955; Méric, V. À travers la jungle politique et littéraire: 1. Sér., Paris, Librarie Valois, 1930. 
4 Андре Салмон (1881–1969) – френски писател, поет, публицист и критик, носител на Голя-
мата награда за поезия на Френската Академия. В мемоарите си оставя впечатленията си за 
ред художници и писатели, негови съвременници и приятели, сред които Пикасо, Модиляни, 
Аполинер и др. Литературен съавтор на Й. Остоя-Сошчински в списание „L’Assiette au 
beurre“. 
5 Виктор Мерик (1876-1933) – френски журналист, писател, анархист, а впоследствие кому-
нист, член на управителния съвет на френската комунистическа партия (1920-1922), основа-
тел и генерален секретар на „Международна лига на борците за мир” (1931). 
6 Salmon, A. Souvenirs sans fin..., p. 318-319 
7 Пак там. 
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ва да сътрудничи с малки карикатури на някои хумористични вестници и 
приема творчески псевдоним по френски маниер – Жорж д’Остоя. На грани-
цата между двете столетия той влиза в кръга на френските и полските социа-
листи в Париж, с чиито идеи свързва до голяма степен творчеството си в бъ-
деще, особено след Първата световна война. По тази линия през 1904 г. Вац-
лав Студницки му прави кратка характеристика, с оглед на неговия потенци-
ал като военен, предназначена за Й. Пилсудски8. В последствие Остоя-
Сошчински ще адмирира политиката на Игнаци Дашчински и Йозеф Пилсуд-
ски и в този контекст създаването на полска армия във Франция по време на 
Първата световна война9. 

От края на XIX век Остоя-Сошчински започва да се занимава с прево-
даческа дейност от руски на френски език. Първият му превод е на Лев Толс-
той през 1898 г.10. Постепенно той се утвърждава като един от добрите пре-
водачи на произведенията на Л. Толстой и Ф. Достоевки на френски език11. 
През 20-те години се заема и с превеждането на работите на Аркадий Авер-
ченко, сред които особено място заема знаковият сборник „Дванадесет ножа 
в гърба на революцията“12. През 1925 г. прави и превод на полски език на 
повестта на П. Беноа „Кладенецът на Яков“13 (френският оригинал е издаден 
през същата година)14. Едновременно с преводите Йежи Остоя-Сошчински се 
заема и с илюстрациите към някои от тях, а също така и с художественото 

8 Документът е дигитализиран - http://www.pilsudski.org/archiwa/dokument.php 
9 D’Ostoya, G. Une Armée Polonaise en France. // L’Homme Libre [Paris], VI, no. 558, 
08.01.1918, p. 1 
10 Tolstoï, Léon, comte. A la hussarde!: une razzia au Caucase, traduction du russe par Georges 
d’Ostoïa de Sochinski. Paris, Flammarion, 1898. 
11 Tolstoi, L. Idylles paysannes. Adaptation française de Georges d’Ostoya et Em. Bove. Paris, 
Baudinière, 1924; Idem. Le Mystère de Fédor Kouzmitch. Dernier roman, traduit par G. D’Ostoya 
et G. Masson. Paris, Bossard, 1925; Idem. Œvres posthumes. Traduites par G. d’Ostoya et G. Mas-
son. Paris, Bossard, 1926; Idem. Une alerte, nouvelle inedite traduite du russe par d’Ostoya. Paris, 
[S.I.], 1926; Dostoïevski. F. M. Une fâcheuse histoire. Traduit du russe par G. d’Ostoya et G. 
Masson, Paris, Nelson, 1926; Dostoïevski. F. M. Une femme douce. Paris, Marcel Seheur, 1927. – 
Непълна библиографска справка за преводите, направени от Йежи Остоя-Сошчински 
(Georges d’Ostoya) до 1930 г. у Victoroff-Toporoff, V. Rossica et sovietica. Bibliographie des 
ouvrages parus en français de 1917 à 1930 inclus relatifs à la Russie et à l’U.R.S.S., Paris, Éditions 
documentaires et bibliographiques (Saint-Cloud), 1931. 
12 Avertchenko, A. Douze couteaux dans le dos de la Révolution, traduit et adapté du russe par G. 
D’Ostoya, Paris, La Renaissance du Livre, 1928; за другите преводи на същия автор, публику-
вани в различни списания през 1926–1929 г. вж. Livak, L. Russian Émigrés in the Intellectual 
and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay. McGill – Queen’s Press, 2010, p. 70-
71. 
13 Benoit, P. Studnia Jakóba: powieść. przeł. z fr. Bolesław Ostoja-Soszyński, Paryż, Wydawnictwo 
“Mundus”, 1925. 
14 Пиер Беноа (1886–1962) – френски писател, член на Френската академия, носител на наг-
радата „Гонкур” и на Голямата награда за роман на Френската академия. Получава извест-
ност с романите си „Кьонигсмарк” (1918) и „Атлантида” (1919). 
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оформление на кориците на книги от други автори („Локаут“ и „Шпио-
нин“ на Й. Зйелински и др.). В 1927 г. той публикува и едно свое проучване 
върху творчеството на полския романтик Юлиуш Словацки15. Отделно от 
работата си като преводач и илюстратор, той се изявява и като автор на не 
малко собствени литературни произведения. Към 1901 г. работи върху една 
драма в четири акта16, а от 1913 г. насетне пише за издателство „Ференци” 
няколко книжки джобен формат от популярни поредици17. В последствие той 
написва няколко собствени романа и повести на френски език, принципно 
добре посрещнати от публиката и критиката18. Същевременно е и дописник 
на някои от парижките вестници („Le Matin“, „Gil Blas“, „L’Homme Libre“, 
„La Lanterne“ и др.)19. През 1904 г. става не само сътрудник – карикатурист, 
но и литературен сътрудник на списание „Sztuka“ („Изкуство”)20, редактира-
но от Антони Потоцки21. От следващата година е и сътрудник на полското 
списание „Hasło” („Парола”), също издавано в Париж22.  

През първите години на ХХ век той започва работа и върху големия си 
исторически труд, посветен на участието на полските военни във френската 
армия23. Историческите изследвания на Йежи Остоя-Сошчински върху воен-
ната история, уменията му на живописец и скулптор и не на последно място – 
неговият военен опит, оказват необходимото влияние във висшите военни 
среди и през 1911 г. му е възложено не само изработването на мащабните ис-
торически макети на Наполеоновите сражения, но и тяхната вярна историчес-

15 D’Ostoya, G. Un romantique polonais: Julius Slowacki. Paris, [S.I.], 1927 
16 Propos de Coulisses. // Gil Blas. Paris, XXIII, no. 7956, 30.08.1901, p. 3. 
17 Джобните романи на това издателство са трудно проследими библиографски. Към настоя-
щия момент ми се удаде да открия два такива, писани от Й. Остоя-Сошчински - D’Ostoya, G. 
La vierge de la Vendée (Le livre pour tous, 1 série, no. 27). Paris, Éd. Ferenczy; Idem. Le roman 
d’un legionnaire (Le livre epatant, 1 série, no. 10). Paris, Éd. Ferenczy, 1913 
18 D’Ostoya, G. L’Amour d’une Russe. Roman inédit. Paris, Éd. Ferenczy, 1913, 128 p.; Idem. Les 
mercenaires: À la légion étrangère. Roman. Paris, Éd. La Renaissance du livre, 1920, 284 p.; Idem. 
L’Ile de la survie. Roman. Paris, Éd. G. Crès, 1923. 280 p.; Idem. Le Train fantôme – Supplément 
littéraire du Le Miroir du monde. // Supplément littéraire, Paris, no. 186, 23.09.1933; no. 187, 
30.09.1933. 
19 D’Ostoya, G. Le Commandant du “Panther” a en un frère dan la légion. Souvenirs d’un 
camarade. // Le Matin. Paris, XXVIII, no. 9996, 11.07.1911, p. 1; Idem. Le train 124. // Gil Blas. 
Paris, XXXV, no. 13200, 12.04.1913, p. 3; Idem., Idem. Son ex-majesté Charles IV dit 
„L’Impromptu”. // La Lanterne. Paris, ХLV, no. 16159, 26.10.1921, p. 1 и др. 
20 Sztuka: pismo ilustrowane poświęcone sztukom plastycznym i poezji, Paris, І, 1904, no. 8 - 9 
21 Антони Потоцки (1867–1939) – полски писател, литературен критик, журналист, организа-
тор на полското културно движение във Франция след 1900 г. Носител на френския Почетен 
легион и на Златни академични лаври на Полската академия.  
22 Срв. отзивът в Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique, Paris, no. 210, 15.01.1906, p. 
13 
23 D’Ostoya, G., Wlocevski, S., Strowski, F. (préface). Les militaires polonais dans les armées 
francçaises: l’Ancien régime et la Révolution. Paris, Picart, 1936. 133 p. 
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ка реконструкция до последния детайл за Музея на армията в Париж24. Про-
ектът има колосални размери и върху му той работи до Първата световна 
война. В действителност, идеята е лично на Й. Остоя-Сошчински и окуражен 
от приятелите си художници, писатели и историци, той я представя на воен-
ния историк и директор на музея ген. Г. Ниокс25. В полските художествени 
среди, а и на място във Франция тази поръчка е оценена като най-висше 
признание за художествения талант на Остоя-Сошчински, а някои от готови-
те вече реконструкции са широко популяризирани в печата26. Не на последно 
място трябва да се споменат и неговите албуми, публикувани през 1915–1916 
г., пряко отразяващи впечатленията му от Първата световна война27. В тях 
той се изявява като полски патриот и антимилитарист и оставя едни от за-
помнящите се визии за ужасите на голямата война. Емблематична става ко-
рицата на албума му „915-1915. La ruée germanique sur la Pologne”, показваща 
битката на белия и черния орел - полската съпротива срещу германската аг-
ресия. Той се включва пряко във военната пропаганда и със серия запомнящи 
се и широко тиражирани пощенски картички28. След войната Й. Остоя-
Сошчински се занимава основно с преводи и литературна дейност и все по-
малко с живопис. За живота му след 1936 г. не се знае нищо и за година на 
неговата смърт се приема 1938, от когато са и последните публикации за него 
в периодичния печат29.  

Но въпреки обширната му литературна и изследователска дейност, на 
широката публика от първите десетилетия на ХХ век Йежи Остоя-Сошчински 
(или Жорж д’Остоя) е познат преди всичко като карикатурист. 

Жорж д’Остоя (Й. Остоя-Сошчински) на хумористичния фронт.  
Началото на новото столетие е преломно време за френския хумористи-

чен печат, ориентиран към политическата и социалната карикатура. От пос-
ледните години на ХIХ век загубват своето първостепенно място и социално 
значение грандовете в политическата карикатура „Le Charivari” (1832-1937), 
„L'Éclipse“ (1868-1919) и „Le Grelot“ (1871-1903), като последното списание 
престава да съществува, а първите две оцеляват трудно след Първата светов-
на война. От „старата гвардия“ стабилни позиции продължават да заемат са-

24 A Travers Paris. // Le Figaro, LVII, 3-e Série, no. 302, 29.10.1911, p. 1. 
25 Lagardére, P. Toute une épopee en soldats de plomb! // Le Petit Parisien. Paris, XXXVI, no. 
12820, 05.12.1911, p. 1. 
26 Wł. M. Sztuka polska i obca. // Nasz Rok. Warzawa, R. 1, 1913, p. 84. 
27 D’Ostoya, G., Potocki, A. (préface). 915-1915, la ruée germanique sur la Pologne. Paris, Edition 
de la Revue de Pologne, 1915; D’Ostoya, G., Delorme, H. (poesie). Sourires et coups de sabre. 
Paris, Maison de l’Edition, 1915; D’Ostoya, G. L’invasion des barbarers: album de la guerre. Paris, 
Éd. A. Le Prince, 1916. 
28 D’Ostoya, G. Visions de la grande guerre, 24 cartes. Paris, Éd. F. P., 1915. 
29 Dixmier, Él., Dixmier, M. Цит. съч., с. 328. 
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мо списанията, тиражиращи лек и благоприличен хумор, ориентиран към ши-
роката аудитория и пресъздаден чрез красива визия, като „Le Journal 
Amusant“ (1856-1933) и новооснованото списание с името „La 
Caricature“ (1880-1904)30. Набралото сила покрай „делото Драйфус” ново спи-
сание „Le Rire“(1894-1971), също губи част от политическата си острота в 
края на века31. Същевременно се появяват ред нови списания, отговарящи на 
съвременните нагласи и с нова модерна визия, тиражиращи необременяващ 
читателя хумор32. Така през разглеждания период в Париж излизат близо сто-
тина хумористични илюстрирани списания33. Но само около двадесет успяват 
да просъществуват за по-дълго време на френския пазар и имат стабилна чи-
тателска аудитория, а още по-малко публикуват политически и социални ка-
рикатури. Първият знак за промяна се наблюдава през 1899–1900 г., когато 
редакцията на „La Caricature“ „разчупва леда“, допускайки няколко нови ав-
тори, политически и социални карикатуристи, започва да публикува техните 
работи и се завръща към идеите на своя основател А. Робида34. През 1901 г. 
се появява и феноменът на френската карикатуристика – „L’Assiette au 
beurre“ (1901-1912, 1921-1936), свързан със средите на френските 

30 Под името „La Caricature” (с или без подзаглавие) през ХІХ век в Париж биват публикува-
ни пет различни списания, но само две от тях имат успех. Първото е известното списание, 
издавано под дирекцията на Шарл Филипон - „La Caricature: morale, politique et littéraire” 
(1830-1843), което поставя основите на френската политическа карикатуристика. Близо чети-
ридесет години по-късно А. Робида основава ново списание с името „La Caricature”, което 
излиза от печат през следващия четвърт век.. Това списание успява да преодолее конкурен-
цията, благодарение на ориентацията си към новостите в артистичния и всекидневен париж-
ки живот, предадени чрез много карикатури и малко текст, оставяйки изображенията да на-
лагат идеи (срв. Lethève, J. La Caricature sous la III-е  République, Paris, Armand Colin, 1986, p. 
67). От края на 1904 г. списанието се слива с таблоида „L’Indiscret“ по финансови причини. 
31 „Le Rire“ - най-известното френско хумористично списание на ХХ век. Основано е от Фе-
ликс Ювен през 1894 г. Публикува се в шест последователни поредици (1894-1903 г. – 430 
броя, 1903-1914 г. – 600 броя, 1914-1918 г. – 215 броя, 1919-1938 г. – 1 071 броя, 1946-1948 г. 
– 48 броя и 1951-1971 г.-  235 броя). В началото на ХХ век достига тираж от 100 000 екземп-
ляра, излиза веднъж седмично. До Първата световна война сътрудници на списанието са едни 
от най-известните за времето си френски художници, плакатисти и карикатуристи, сред кои-
то Ш. Тулуз-Лотрек, Карандаш, Б. Рабиер и др. По това време около списанието се оформя 
индустрия, издават се дъщерни списания като „Fantasio” (1905-1933). „Le Rire“ участва със 
собствен павилион на Световното изложение в Париж (1900). През 1914-1918 г. излиза под 
заглавие:„Le Rire rouge. Édition de guerre du journal „Le Rire”. След 1946 г. списанието губи 
аудиторията си и се превръща в месечно издание. 
32 Срв. Dixmier, Él., Dixmier, M. Цит. съч., с. 9. 
33 Списък на парижките списания, публикуващи карикатури у Lethève, J. Цит. съч., с. 241-
254. 
34 Албер Робида (1848–1926) – френски художник, карикатурист, журналист, историк и писа-
тел–футурист. Считан е за наследник на Ж. Верн. Автор на романите „Двадесетият век” 
(1883), „Войната през двадесети век” (1887), „Двадесетият век. Електрическият живот” 
(1890), както и на историческите изследвания от цикъла „Старата Франция” (1892-1900). 
Илюстрира поредицата „Адската война” (1908), визираша Втората световна война и др.  
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анархисти35. Именно тези две списания се превръщат във водещите във френ-
ската политическа и социална сатира в началото на ХХ век.  

Настоящото изследване се съсредоточи именно в кръга на списанията, 
публикуващи политически карикатури. Обемът на разглежданите списания е 
от 8 до 16 страници (20-48 страници при специалните броеве) при формат 
24Х30 см. (с вариации). Водещите карикатури в броя се публикуват на двете 
корици (на първа страница и на гърба), както и на средните две страници. 
Списанията, позволяващи си да публикуват повече карикатури, включително 
и цветни, са малко, защото това оскъпява изданието. В цвят се отпечатват 
принципно само корицата и гърба на списанието, а в по-редки случаи и сред-
ните две страници.  

До Първата световна война Й. Остоя-Сошчински сътрудничи, едновре-
менно или последователно, на близо двадесет илюстрирани хумористични 
списания. Всяко от тях е с различна читателска аудитория и с различно пос-
лание, а съответно и с различна цена и тираж – от най-известното и относи-
телно евтино „Le Rire“, през безплатните илюстрирани притурки на известни-
те ежедневници, през офицерските и по-дръзките хумористични издания до 
елитарните и скъпи списания „La Caricature“ и „L’Assiette au beurre“. Така 
неговите карикатури достигат до възможно най-голямата аудитория във 
френското общество. Но когато започва кариерата си на карикатурист, към 
неговата тематика, т.е. това, което най-добре рисува, а именно армейския жи-
вот, няма особен интерес, а ако го има, то мястото е заето от вече утвърдени 
художници. Първите си карикатури той рисува към 1898 г., но публикува от 
следващата 1899 г. в списанията „La Chronique Amusante“36 и „Le Journal pour 
tous“37. В първото списание той завежда един вид „Руска страница“ (или 
„Croquis russe“) в продължение на няколко месеца. Тези карикатури визират 
нравите сред „Нашите съюзници“ – руското офицерство, войска и дворянст-
во, а и като цяло нравите на руското общество – непознато и екзотично за 
редовия френски читател, поради което биват добре посрещнати от публика-

35 „L’Assiette au beurre“ – френско сатирично списание, считано за политически и художест-
вен антипод на списание „Le Rire”. Основано е през април 1901 г. от Самуел Шварц и се 
публикува до октомври 1912 г. (отпечатани 594 номерирани броя, няколко специални броя, 
от 1905 г. се публикува с подлистник). Списанието дава трибуна на художници анархисти, 
социалисти, антимилитаристи, синдикалисти. Значителна част от авторите му са поляци, 
чехи, гърци, португалци и др. През 1921 г. списанието е възстановено, но до Втората светов-
на война са реализирани по-малко от десетина книжки. В края на двадесетте години е погъл-
нато от списание „Le Merle blanc”, също част от левия печат и се превръща в обикновен ли-
тературен подлистник. 
36 La Chronique Amusante. Paris, XIV, no. 2, 12.01.1899, р. 3 – „Руски военен календар“; no. 8, 
23.02.1899, р. 6 – „При нашите съюзници: господа подофицерите“; no. 15, 13.04.1899, р. 3 – 
„Руска Пасха“; no. 20, 18.05.1899, р. 6 – „Руска страница“; no. 40, 05.10.1899, р. 3 – „В казар-
мата“ („Руски крокус“); no. 47, 23.11.1899, р. 3 – „В Русия (нашите съюзници)“; no. 51, 
21.12.1899, р. 3 – „Войничета“. 
37 Le Journal pour tous. Paris, IX, no. 25, 22.06.1899, р. 5. 
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та. Те заемат цяла страница от списанието и характерното е, че съдържат по 
някакъв елемент, най-често текст, написан лично от Й. Остоя-Сошчински на 
руски език. Това, това както и декорацията à la russe ще станат отличителна 
черта в неговите по-късни работи. От следващата 1900 г. той публикува от-
делни карикатури на същата тематика и в „Le Rire“38, но тези публикации 
имат по-скоро спорадичен характер, защото списанието се прицелва в широ-
ката аудитория и по това време страни от грубия политически и военен ху-
мор. През същата година той има и няколко публикации в „Le Charivari“39. В 
1901 г. кръгът на списанията, за които Остоя-Сошчински работи, се разширя-
ва стремително с още осем списания, повечето от които основани през съща-
та или предходната година – „Jean qui rit“40, „Le Frou-Frou“41, „Le Tutu“42, 
„Gil Blas illustré“43, „La Vie pour rire“44, „Le Pêle-Mêle”45, „La Caricature“ и 
„L’Assiette au beurre“. От 1902 г. той е сътрудник на „L’Indiscret“ и на списа-
нието „La Vie en Culotte Rouge“, ориентирано към армейските среди46. Въп-
реки че трите списания „Jean qui rit“, „Le Frou-Frou“ и „La Vie en Culotte 
Rouge“ приемат и публикуват значителна част от карикатурите му, то тема-
тичната ограниченост на тези списания и насочеността им към жаргонния 
език и нерядко вулгарен хумор, а и относително по-разкрепостената им визия, 
явно не отговаря на неговите творчески търсения и го отблъсква от по-
нататъшно сътрудничество. В следващите години той остава да работи за 
списанията „La Caricature“, „L’Assiette au beurre“, „Le Rire“ и в по-малка сте-
пен за „Le Pêle-Mêle” „L’Indiscret“, „Gil Blas illustré“, „La Chronique 
Amusante“, „Le Journal pour tous“, „Le cri de Paris“, „Je dis Tout”, „Fantasio” 
„Comica” и др.47. В повечето случаи това са малки ситуационни или тематич-

38 Le Rire. Paris, VI, no. 283, 07.04.1900, p. 5; no. 301, 11.08.1900, p. 6; no. 305, 08.09.1900, p.3; 
no 306, 15.09.1900, p. 3; VII, no. 314, 10.11.1900, p. 4. Карикатури на друга тематика в същото 
списание в no. 299, 28.07.1900, no. 308, 29.09.1900, и др. 
39 Le Charivari. Paris, 15.06.1900, 26.06.1900. 
40 Jean qui rit. Journal illustré paraissant le vendredi. Paris, I, no. 19, 23.06.1901, no. 21, 
07.07.1901, no. 22, 14.07.1901, no. 28, 25.08.1901, no. 31, 15.09.1901. 
41 Le Frou-Frou. Journal humoristique. Paris, I, no. 12, 05.01.1901; no. 14, 19.01.1901; no. 15, 
26.01.1901; no. 22, 16.03.1901; no. 24, 30.03.1901; no. 27, 20.04.1901, no. 35, 15.06.1901; no. 50, 
28.09.1901; no. 54, 26.10.1901; no. 55, 02.11.1901.  
42 Le Tutu. Paris, no. 28, 01.10.1901. 
43 Gil Blas illustré. Paris, XI, no. 46, 15.11.1901 – корица. „Gil Blas illustré” (1891-1903) е сед-
мично илюстрирано приложение към едноименния парижки вестник. Публикува произведе-
ния на известни френски писатели и поети (Е. Зола, Г. де Мопасан, А. Рембо и др.) и „дикту-
ва” литературния вкус. 
44 La Vie pour rire. Paris, no. 38, 12.01.1901; no. 78, 19.10.1901 - корица; no. 90, 14.01.1902. 
45 Le Pêle-Mêle. Paris, VІІ, no. 36, 08.09.1901. 
46 L’Indiscret. Paris, no. 2, 29.01.1902 – две карикатури; La Vie en Culotte Rouge. Paris, I, no. 15, 
25.05.1902; no. 16, 01.06.1902. 
47 Le Pêle-Mêle. Paris, VІІІ, no. 6, 09.02.1902; no. 27, 06.07.1902; ІХ, no. 10, 08.03.1903; no. 11, 
15.03.1903; no. 17, 26.04.1903; no. 19, 10.05.1903; L’Indiscret. Paris, no. 135, 17.08.1904 – кори-
ца; Gil Blas illustré. Paris, XII, no. 12, 21.03.1902; no. 19, 09.05.1902; no. 51, 19.12.1902 – кори-
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ни карикатури, а през 1901 г. се появяват и първите му корици. В 1903 г. той 
отново публикува в „Le Frou-Frou“, все пак това списание задава модерната 
визия на епохата и на неговите корици са рисунки на Л. Капиело, П. Пикасо 
(с псевдоним „Руиз”) и т.н.48. В 1907 г. се завръща с две корици и във вече 
„улегналото“ списание „Jean qui rit“49. През пролетта на същата година той 
взима участие и в първия „Салон на хумористите” (ежегодна професионална 
изложба на художниците карикатуристи), организиран от списание „Le 
Rire“50. От 1907 г. Й. Остоя-Сошчински е официално сътрудник и на вестник 
„L’Humanité“ (с политически директор Жан Жорес) и рисува плаката за пър-
вата страница на празничния му първомайски брой по покана на 
редакцията51. Това е първата година през която вестникът публикува изобра-
жения, а неговата рисунка е хронологически второто изображение въобще 
публикувано във вестника. Остоя-Сошчински е приятел на органа на френс-
ките социалисти и неговите карикатури са рецензирани своевременно от ре-
дакцията през предходните години като злободневни и адекватни на полити-
ческия контекст52. Това не му пречи да направи и някои от запомнящите се 
карикатури на Ж. Жорес във френския печат, като например тази на червения 
подстрекател-дявол53. 

Знакова за творчеството на Й. Остоя-Сошчински е 1909 г., когато е по-
канен персонално за водещ карикатурист на две нови хумористични списа-
ния. Първото от тях е „Бывшие люди“ („Les hommes d’hier”), издавано от Иля 
Еренбург и Елизавета Полонская в Париж на руски език, за което той прави 
първите френски карикатури на В. И. Ленин (като паметник на руски порти-
ер, измитащ православието) и Г. Плеханов (като библейски пророк, седнал 
върху трон от собствените си трудове)54. Гледани от разстоянието на времето 
и в контекста на соц-арта от ХХ век, може да се мисли, че тези карикатури са 
уловили тънкостите на изповядваната от руските идеолози линия и й правят 
деликатна интелектуална иронизация. Второто списание е турският „Kalem“, 
издаван в Истанбул по време на Младотурския режим (т. нар. Хуриет). За 
списанието Остоя-Сошчински рисува по личната покана на Джалал Есад55, по 

ци; La Chronique Amusante. Paris, XVIII, no. 2, 08.01.1903;XXII, no. 1, 03.01.1907 – руски 
страници; Le Journal pour tous. Paris, XІ, no. 2, 09.01.1902, XІІ, no. 19, 08.02.1902, XІІІ, no. 6, 
03.02.1903 – корици; Le Cri de Paris. Paris, no. 545, 07.07.1907 – корица; Je dis Tout. Paris, V, 
no. 14, 21.10.1911 - корица; Fantasio. Paris, no. 147, 01.09.1912 и др. 
48 Le Frou-Frou. Journal humoristique. Paris, IІІ, no. 120, 01.1903, no. 150, 29.08.1903. 
49 Jean qui rit, VII, no. 332, 23.06.1907; no. 333, 30.06.1907. 
50Alexandre, A. Le Salon des „humoristеs”. // Le Figaro, LIII, 3-e Série, no. 149, 29.05.1907, p. 6. 
51 L'Humanité. Paris, IV, no. 1109, 01.05.1907, p. 1. 
52 Longuet, J. L’armée révolutionnaire. // L’Humanité, II, no. 574, 12.11.1905, p. 1. 
53L’Assiette au beurre. Paris, no. 412, 20.02.1909, p. 756. 
54 Бывшие люди (Les hommes d’hier). Аьманах. Paris, І, 1909, p. 3, 5, 6. 
55 Джелал Есад Арсевен (1876-1971) – турски писател, художник, историк на изкуството, 
професор, политик, бивш капитан от пехотата. Дж. Есад е един от основателите на хуморис-
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време на пребиваването на последния в Париж56. Към това време той вече е 
публикувал впечатляващите си карикатури за младотурската революция и 
балканският издател е бил на ясно с ефекта, който ще предизвикат подобни 
рисунки на място в империята. За съжаление, работата на Й. Остоя-
Сошчински за „турския Пънч“ остава незабелязана от някои от съвременните 
изследователите на това списание57. Само по себе си „Kalem“ е културен фе-
номен в късната Османска империя, но ввъпреки това, без преувеличение 
може да се каже, че присъствието на карикатурите на Й. Остоя-Сошчински и 
техните послания на неговите страници дават модерна европейска острота на 
списанието. Той рисува за „Kalem“ тринадесет карикатури, публикувани в 
четири отделни броя, посветени на реалностите на младотурския режим и на 
отношенията с великите сили и България58. Единствените отпечатани в цвят 
карикатури в списанието са именно неговите, първата от които е корицата от 
6 май 1909 г., показваща българския цар Фердинанд І. Показателно е и това, 
че Остоя-Сошчински прави едновременно и турската, и френската корица на 
списанието (то е билингвистично), чиито послания принципно са ориентира-
ни към различни читателски прослойки в Османската империя. В последствие 
една от тези карикатури е препечатана в списание „Le Rire“ като пример за 
стойностен чуждестранен хумор59. 

 Във Франция Й. Остоя-Сошчински се изявява като политически кари-
катурист основно в три от изброените по-напред списания – „Le Rire“, „La 
Caricature“ и „L’Assiette au beurre“. Или с други думи - в най-известните спи-
сания за времето си, предлагащи качествени изображения и оформящи вкуса 
на публиката - визуално и политически. Той постепенно завоюва позиции в 
посочените три списания, публикувайки първоначално отделни малки кари-
катури. Първата негова корица с политическа карикатура е публикувана в „La 
Caricature“ на 21 септември 1901 г.60 Озаглавена е „В Данциг“ и представя 
двете политически фигури, към чието иронизиране впоследствие Остоя-
Сошчински има особена слабост – руския император Николай ІІ и германския 

тичното списание „Калем”. През 1908-1909 г. е изпратен от младотурската власт да предста-
ви турската култура (основно живопис и музика) във Франция. След завръщането си от Ев-
ропа скъсва с кариерата на военен и се отдава на артистична и научна работа.  
56 Heinzelmann, T. Die Balkankrise in der osmanischen Karikatur: die Satirezeitschriften Karagöz, 
Kalem und Cem 1908-1914, Stuttgart, 1999, p. 81 
57 Срв. Brummett, P. Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908–1911. 
State Univ. of New-York Press, Albany, 2000, p. 38. 
58 Kalem: journal humoristique et satirique paraissant le jeudi (Kalem: persşembe guünleri neşr 
olunur edebî, mizah gazetesi). Istanbul (Constantinople), I, no. 35, 06.05.1909; no. 41, 24.06.1909; 
no. 44, 15.07.1909; no. 45, 22.07.1909. 
59 В действителност редакцията на „Le Rire” не успява да разгледа добре подписът на Остоя-
Сошчински, който е скрит в долния десен ъгъл на рисунката сред извивките на преждата и 
изписан в ориенталски стил - срв. Le Rire. Nouvelle Série. Paris, no. 344, 04.09.1909, p. 13 
60 La Caricature. Paris, XXII, no. 1134, 21.09.1901, р. 297. 
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кайзер Вилхелм ІІ. Списанието е отпечатано само два дена след бр. 25 на 
„L’Assiette au beurre“ от същата година, който е посветен на посещението на 
император Николай ІІ във Франция и именно една от водещите карикатури в 
него визира срещата на двамата императори в Данциг. Разликата веднага пра-
ви впечатление на обществеността в полза на карикатурата на Остоя-
Сошчински. В следващите десетина години подобни сравнения в негова пол-
за няма да са рядкост. До края на 1904 г. той е редовен сътрудник на „La Cari-
cature“ и прави още няколко впечатляващи корици61. Но закриването на това 
списание и същевременно предоставяните му от „L'Assiette au beurre“ въз-
можности за творческа изява и сходни политически позиции го правят един 
от водещите сътрудници на последното за следващите десет години. Остоя-
Сошчински рисува карикатурите си обикновено на серии, всяка посветена на 
определена тема и с определени типажи. Карикатурите са номерирани в дол-
ния ляв ъгъл, но тази номерация често е премахвана от редакциите. По някои 
от запазените номера може да се съди, че към 1909 т. той вече е нарисувал 
близо 800 карикатури62, без неномерираните от по-ранните години. Но те би-
ват разпръснати в различни вестници и публикувани по различно време, в 
зависимост от желанието на редакциите. Тази практика е видна добре при 
публикациите му в „Le Rire“, тъй като редакцията на списанието приема само 
отделни карикатури от някои негови серии и ги публикува със сериозна вре-
мева разлика. Същевременно, това списание предпочита да публикува само 
тези негови карикатури, които визират армейските порядки (било то при нем-
ските, руските или френски военни) и тези, които са с анти-германска 
насоченост63. В „Le Rire“ Й. Остоя-Сошчински получава максимално задната 

61 Пак там, no. 1133, 14.09.1901; no. 1136, 05.10.1901; no. 1137, 12.10.1901; no. 1138, 
19.10.1901; no. 1141, 09.11.1901; no. 1143, 23.11.1901; no. 1148, 28.12.1901; XXIII, no. 1150, 
11.01.1902; no. 1153, 01.02.1902; no. 1154, 08.02.1902; no. 1156, 22.02.1902; no. 1164, 
19.04.1902 – две карикатури в броя; no. 1166, 03.05.1902; no. 1170, 31.05.1902; no. 1181, 
16.08.1902; no. 1182, 23.08.1902; no. 1186, 20.09.1902; no. 1188, 04.10.1902 – две карикатури в 
броя; no. 1197, 06.12.1902; no. 1198, 13.12.1902; no. 1200, 27.12.1902; XXIV, no. 1204, 
24.01.1903; no. 1205, 31.01.1903; no. 1216, 18.04.1903; no. 1217, 25.04.1903;, no. 1218, 
02.05.1903; no. 1219, 09.05.1903; no. 1222, 30.05.1903; XXV, no. 1266, 02.04.1904; no. 1300, 
26.11.1904, и др. 
62 Срв. Kalem. Istanbul, no. 41, 24.06.1909. 
63 Le Rire. Paris, VІІ, no. 322, 05.01.1901; no. 328, 16.02.1901; no. 357, 07.09.1901; no. 362, 
12.10.1901; no. 363, 19.10.1901; no. 364, 26.10.1901; no. 365, 02.11.1901; VІІІ, no. 378, 
01.02.1902; no. 381, 23.02.1902; no. 390, 26.04.1902; no. 413, 04.10.1902; Le Rire. Nouvelle 
Série. Paris, no. 62, 09.04.1904; no. 68, 21.05.1904; no. 99, 22.10.1904; no. 133, 19.08.1905; no. 
132, 12.08.1905; no. 133, 19.08.1905; no. 136, 09.09.1905; no. 189, 15.09.1905; no. 209, 
02.02.1907; no. 230, 29.06.1907;no. 232, 13.07.1907;no. 242, 21.09.1907; no. 251, 23.11.1907; no. 
258, 11.01.1908; no. 294, 19.09.1908; no. 299, 24.10.1908; no. 395, 27.08.1910; no. 424, 
18.03.1911;no. 425, 25.03.1911 – две карикатури; no. 447, 26.08.1911; no. 451, 23.09.1911; no. 
452, 30.09.1911;no. 457, 04.11.1911;no. 458, 11.11.1911 – две карикатури; no. 464, 23.12.1911; 
no. 467, 13.01.1912;no. 468, 20.01.1912; no. 469, 27.01.1912; no. 483, 04.05.1912; no. 488, 
08.06.1912; no. 497, 10.08.1912; no. 502, 14.09.1912; no. 509, 02.11.1912. 
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корица или средна страница, но никога заглавната страница на списанието, 
която е запазена за по-умерен хумор и по-традиционен художествен стил. 
Редакцията на „Le Rire“ започва да проявява сериозен интерес към неговите 
работи едва към 1908-1912 г., след като той вече се е наложил като художник 
в „L’Assiette au beurre“. 

С появата на списание „L’Assiette au beurre“ на Й. Остоя-Сошчински му 
се удава прекрасна възможност да рисува и публикува наведнъж цяла серия 
(12–16 карикатури), отпечатана в специален брой. Така в списанието той има 
над тридесет самостоятелни броя, сред които семантично и визуално знако-
вите „Малък гарнизон“, „Кайзерът“, „Капорал Лоенгрин“, „Света Русия“, 
„Негово Величество Николай ІІ“, „Зола в Пантеона“, както и броевете, посве-
тени на VIII конгрес на Втория интернационал в Копенхаген през 1910 г., на 
Френската академия, на световните монарси, на Т. Рузвелт, на славянството, 
на събитията в Турция и Алжир и, разбира се, тези за френската армия и чуж-
дестранния легион64. Той участва или е водещ карикатурист (т. е. рисува ко-
рицата и до две трети от карикатурите в съответния брой) в близо още толко-
ва броеве на списанието, сред които не по-малко значимите: „Червеният цар“, 
„Ето: Холера!“, „Източният въпрос“, „Възобновената Турция” и др.65 От 1905 
г. той завежда и рубриката „Ехо от седмицата” в подлистника на 
списанието66. За нея той прави серии от няколко малки черно-бели карикату-
ри, визиращи актуалните политически събития от изтеклата седмица, прид-
ружени от коментар. Важното в случая е и това, че Остоя-Сошчински сам 
пише текстовете към повечето от карикатурите си, което не е практика за па-

64 L’Assiette au beurre, Paris, no. 75, 06.09.1902; no. 168, 18.06.1904; no. 181, 17.09.1904; no. 
192, 03.12.1904; no. 197, 07.01.1905; no. 212, 22.04.1905; no. 232, 09.09.1905; no. 241, 
11.11.1905; no. 246, 16.12.1905; no. 305, 02.02.1907; no. 327, 06.07.1907; no. 374, 30.05.1908; 
no. 384, 08.08.1908; no. 405, 01.1909; no. 412, 20.02.1909; no. 415, 13.03.1909; no. 424, 
15.05.1909; no. 433, 17.07.1909; no. 448, 30.10.1909; no. 461, 29.01.1910; no. 471, 09.04.1910; 
no. 487, 30.07.1910; no. 491, 27.08.1910; no. 493, 10.09.1910; no. 500, 29.10.1910; no. 509, 
31.12.1910; no. 513, 28.01.1911; no. 514, 04.02.1911; no. 522, 01.04.1911; no. 578, 12.05.1912; 
no. 582, 09.06.1912; no. 587, 04.07.1912; no. 590, 18.08.1912; no. 591, 01.09.1912. – срв. 
Dixmier, Él., Dixmier, M. Цит. съч., с. 349-365 
65 Пак там, no. 13, 27.06.1901; no. 21, 21.08.1901; no. 23, 05.09.1901; Numéro Spécial (Hors 
Série) – 1901; no. 121, 25.07.1903; no. 124, 15.08.1903; no. 125, 22.08.1903; no. 164, 21.05.1904; 
no. 187, 29.10.1904; no. 201, 04.02.1905; no. 222, 01.07.1905; no. 260bis, 24.03.1906; no. 283, 
01.09.1906; no. 297, 08.12.1906; no. 323, 08.06.1907; no. 335, 31.08.1907; no. 372, 16.05.1908; 
no. 373, 23.05.1908; no. 377, 20.06.1908; no. 379, 04.07.1908; no. 386, 22.08.1908; no. 387, 
29.08.1908; no. 390, 19.09.1908; no. 391, 26.09.1908; no. 392, 03.10.1908; no. 393, 10.10.1908; 
no. 395, 24.10.1908; no. 400, 28.11.1908; no. 419, 10.04.1909; no. 437, 14.08.1909; no. 451, 
20.11.1909; no. 464, 19.02.1910; no. 504, 26.11.1910; no. 505, 03.12.1910; no. 527, 06.05.1911; 
no. 533, 17.06.1911; no. 537, 15.07.1911 – у Dixmier, Él., Dixmier, M. Цит. съч., списъкът е 
непълен, не са отбелязвани отделните автори в колективните броеве.  
66 Supplement de L’Assiette au beurre. // Supplément, Paris, no. 206, 11.03.1905; no. 207, 
18.03.1905; no. 208, 25.03.1905; no. 209, 01.04.1905; no. 210, 08.04.1905; no. 211, 15.04.1905. 
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рижките карикатуристи от периода67. Тук несъмнено трябва да се отбележи 
неговия афинитет към играта със значението на думата, към многостранната 
интерпретация на словото, към сатиричното премоделиране на популярни 
оперни и други известни за времето си музикални текстове. Работата на Й. 
Остоя-Сошчински за това списание от първите му карикатури в 1901 г. до 
последният му самостоятелен брой показват неговото развитие и израстване 
като политически карикатурист и плакатист. Негова „запазена марка” стават 
карикатурите по темите Германия и пангерманизма, Русия и руският царизъм 
и разбира се – армията и военната тематика като цяло. 

През есента на 1912 г. списание „L’Assiette au beurre“ престава да съ-
ществува, с което се слага и краят на една епоха във френската карикатурис-
тика през ХХ век. След едногодишно прекъсване, посветено на литературна 
работа, Й. Остоя-Сошчински отново започва да работи в карикатурния жанр. 
През годините на Първата световна война значителна част от парижките ху-
мористични издания замразяват дейността си, а за някои това е краят. Война-
та ражда т. нар. вестници от траншеите, които „затъмняват” столичните спи-
сания. Публикуването на карикатури, особено цветни и с добър печат е лукс, 
който малко издатели могат да поемат. Политическият риск и цензурата също 
спират много от изданията. Така се съкращава кардинално кръгът на париж-
ките хумористични списания, в които един художник със специфичен стил и 
тематика, като Остоя-Сошчински, може да публикува, особено при засилена-
та конкуренция. От началото до края на Първата световна война той сътруд-
ничи главно на списание „Le Rire“68. Това са предимно малки черно-бели ка-
рикатури на военна тематика, а някои са вариации на по-стари серии. Но тук 
се появяват и нови теми, сред които е серия от рисунки посветени на гали-
сийското еврейство и запомнящите се образи на белия полски орел. През 
1914 г. той се включва с карикатури и в социалистически вестник „La Guerre 
sociale”69. През 1915 г. известният френски художник-карикатурист Анрио 
създава списанието „La Baïonnette” (1915-1920) по модела на вече закритото 
„L’Assiette au beurre“, разбира се без претенциите да отстоява същите поли-
тически позиции. Новото списание отново предлага на читателската аудито-

67 В останалите случаи негови текстописци са А. Салмон, А. Потоцки, Л. Тайад, Х. Делорм и 
др. 
68 Le Rire. Nouvelle Série. Paris, no. 573, 24.01.1914; no. 575, 07.02.1914; no. 576, 14.02.1914; no. 
577, 21.02.1914; no. 578, 28.02.1914; no. 580, 14.03.1914; no. 581, 21.03.1914; no. 582, 
28.03.1914; no. 585, 18.04.1914; no. 587, 02.05.1914; no. 588, 09.05.1914 – две карикатури; no. 
589, 16.05.1914; no. 592, 06.06.1914; no. 594, 20.06.1914; no. 595, 27.06.1914; no. 596, 
04.07.1914; no. 598, 18.07.1914; no. 600, 01.08.1914; Le Rire rouge. Édition de guerre du journal 
„Le Rire”. Paris, no. 1, 22.11.1914; no. 2, 28.11.1914; no. 4, 12.12.1914; no. 11, 30.01.1915;no. 12, 
06.02.1915; no. 13, 13.02.1915; no. 16, 06.03.1915; no. 18, 20.03.1915; no. 19, 27.03.1915; no. 21, 
10.04.1915; no. 29, 05.06.1915; no. 57, 18.12.1915; no. 63, 29.01.1916; no. 77, 06.05.1916; no. 91, 
12.08.1916; no. 123, 24.03.1917; no. 190, 06.07.1918 и др. 
69 La Guerre sociale. Paris, no. 48, 22.08.1914; no. 54, 28.08.1914; s.n, 21.09.1914 и др. 
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рия тематични броеве, а също така много патриотични образи и антигерманс-
ки хумор. През първата му година, редакцията разчита на Й. Остоя-
Сошчински, считан за най-известния карикатурист на тема пангерманизъм, да 
се включи в работата на списанието и обявява нееднократно името му като 
негов сътрудник, а конкретно анонсира негови публикации за бр. 3 „Клоун-
принцът”70. Това така и не се осъществява и списанието се задоволява да 
препечата веднъж негова карикатура от „Le Rire”71.  

След края на войната Й. Остоя-Сошчински публикува карикатури глав-
но в списанията „Le Cri de Paris” и „Le Tam-tam”72, както и в левия вестник 
„Le Progrès civique”73. За първото списание той оформя корицата на над чети-
ридесет броя от 1921 г. до 1928 г. 74. През 1921 г. е възстановено и списание 
„L’Assiette au beurre“, но то вече е загубило предишния си вид и позиции. 
Въпреки това, Й. Остоя-Сошчински прави карикатурите за втория брой от 
новата серия на списанието. Това е един запомнящ се албум, посветен на 
ужасите на войната, озаглавен „Приказки от Лобното място или войната и 
мирът”75. Своеобразно признание за неговата работа като художник и военен 
историк е поканата през 1923 г. да оформи корицата на „Le Petit Journal 
illustré” за броят, посветен на големите личности в полската история76.  

70 La Baïonnette. Paris, I, no. 1, 08.07.1915, р. 2; no. 14, 07.10.1915, р. 210; no. 15, 14.10.1915, р. 
226. 
71 La Baïonnette. Paris, I, no. 11, 16.09.1915, р. 172 
72 Le Tam-tam. Paris, ІI, no. 22, 25.01.1923; no. 25, 10.03.1923; no. 31, 10.06.1923; no. 32, 
25.06.1923.  
73 Le Progrès civique. Paris, no. 152, 15.07.1922; no. 167, 28.10.1922; no. 172, 07.12.1922; no. 
179, 20.01.1923; no. 180, 27.01.1923; no. 189, 31.03.1923; no. 197, 25.05.1923; no. 202, 
30.06.1923; no. 218, 20.10.1923; no. 219, 27.10.1923; no. 222, 17.11.1923; no. 257, 19.07.1924; 
no. 290, 07.03.1925 и др. 
74 Le Cri de Paris. Paris, no. 1 251, 18.03.1921; no. 1 328, 11.09.1922; no. 1 343, 24.12.1922; no. 
1 398, 13.01.1924; no. 1 401, 03.02.1924; no. 1 408, 23.03.1924; no. 1 412, 20.04.1924; no. 1 418, 
01.06.1924; no. 1 401, 03.02.1924; no. 1 432, 07.09.1924; no. 1 438, 19.10.1924; no. 1 441, 
09.11.1924; no. 1 448, 28.12.1924; no. 1 452, 25.01.1925; no. 1 454, 08.02.1925; no. 1 456, 
22.02.1925; no. 1 461, 29.03.1925; no. 1 477, 19.07.1925; no. 1 480, 09.08.1925; no. 1 482, 
23.08.1925; no. 1 484, 06.09.1925; no. 1 486, 20.09.1925; no. 1 499, 20.12.1925; no. 1 504, 
24.01.1926; no. 1 523, 06.06.1926; no. 1 529, 18.07.1926; no. 1 538, 19.09.1926; no. 1 542, 
17.10.1926; no. 1 545, 07.11.1926; no. 1 549, 05.12.1926; no. 1 553, 02.01.1927; no. 1 560, 
20.02.1927; no. 1 570, 01.05.1927; no. 1 573, 22.05.1927; no. 1 575, 05.06.1927; no. 1 578, 
26.06.1927; no. 1 585, 14.08.1927; no. 1 587, 28.08.1927; no. 1 590, 18.09.1927; no. 1 606, 
08.01.1928; no. 1 609, 29.01.1928; no. 1 612, 19.02.1928; no. 1 616, 18.03.1928; no. 1 622, 
29.04.1928; no. 1 629, 17.06.1928 и др. 
75 L’Assiette au beurre. Nouvelle Série. Paris, no. 2, 20.12.1921. 
76 Le Petit Journal illustré. Paris, no. 1690, 13.05.1923 
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Балканската тематика в карикатурите на Жорж д’Остоя 
(Й. Остоя-Сошчински) 

 На този фон балканската тематика заема относително малко, но сери-
озно място в карикатурите на Й. Остоя-Сошчински. Представянето на Балка-
ните и конкретно България и Османската империя е нееднопластово и неед-
нозначно. Без съмнение краткото му и трудно пребиваване в турската столица 
през 90-те години на ХІХ век оставя своята следа. За разлика от мнозинството 
френски карикатуристи от периода, за него Балканите не са имагинерно и 
екзотично място, забулено във визии за източни красавици и приказки. Кари-
катурите му са болезнено достоверни откъм визия, понякога до малки детай-
ли. 

През 1908-1909 г. Й. Остоя-Сошчински рисува серия карикатури, посве-
тени на Източния въпрос и на прилагането на виенската международна дого-
ворна система, т.нар. европейски концерт спрямо Балканите. Френската кари-
катуристика от края на ХІХ - началото на ХХ век (а и като цяло европейската 
такава) възприема темата буквално и представя европейските конференции 
като симфоничен концерт. Една от визуално основополагащите карикатури 
по въпроса е публикувана през 1897 г. на корицата на илюстрирания подлис-
тник на вестник „Le Petit Journal”77 и много трудно през следващите десети-
летия карикатуристите могат да излязат от този стереотип. Все пак, Й. Остоя-
Сошчински съумява да внесе нова и несъмнено своеобразна интерпретация 
по въпроса. За съжаление, тази негова серия карикатури е разпръсната и пуб-
ликувана в три различни списания, включително в турския „Kalem“ и нейната 
пълна реконструкция към настоящия момент е невъзможна. Така в карикату-
рата озаглавена „На Европейския концерт“78 виждаме малък квартет, разпо-
ложен в лятна беседка (Табл. І, а). Под диригентството на „майка Евро-
па“ правят музикални опити Вилхелм ІІ (туба), Едуард VІІ (гайда), Франц-
Йосиф (кларинет) и Николай ІІ (с гръб, съобразно позата му е възможно инс-
трументът да е балалайка или китара). Всеки от тях свири собствена партия 
на инструмент, големината на който съответства на неговите претенции, ам-
биции и пропаганда на Балканите. Руският император единствен от групата 
свири на струнен инструмент и съответно следва собствена партитура, а 
Франц-Йосиф с изпълнението си разваля оркестровата дисциплина и музи-
калната хармония. Последният е слабото звено в оркестъра и му е направена 
строга забележка за фалшивите ноти, съгласно текста към карикатурата. Ми-
литаристичните и имперски идеи на диригента са ясно дефинирани. Тук Ев-
ропа е представена стара и грозна, облечена във английски викториански тоа-
лет-мундир, декориран с военни елементи. Но имперската рокля е твърде къ-
са за Европа и под червения кринолин се подават в немски стил лъснати и 

77 Le Petit Journal. Supplement illustré. Paris, VIII, no. 338, 09.05.1897 
78 Le Rire, Nouvelle Série. Paris, no. 299, 24.10.1908, p. 16 
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преекспонирани кавалерийски ботуши със шпори. Същевременно, „договор-
ната партитура” на оркестъра е поставена върху триножник, импровизирано 
сглобен от пушки. Но към нея, респективно към написаната през 1903 г. в 
Мюрцщег реформена програма, не гледа никой от музикантите и никой не се 
съобразява с нея. В крайна сметка, европейските сили нямат съгласие по от-
ношение на Балканите, а и не могат да постигнат такова което е подчертано 
чрез подзаглавието на карикатурата - „Европейски концерт - ориенталска сак-
софония“. Невъзможността за постигане на единно музикално звучене е пре-
допределена, дори да се смени инструмента и да се привлекат нови музикан-
ти (като Франция, която се включва към струнната част респ. към политиката 
на Русия), както се вижда във друга карикатура от същата поредица (Табл. І, 
b)79. Трета карикатура от серията, озаглавена „При певците от проливите”, 
показва „уличния европейски концерт” на местно балканско ниво – изпълня-
ва се на Босфора, но от азиатската му страна (в далечината през пролива се 
белеят минаретата на Св. София). Тук вече виждаме сваленият турски султан 
Абдул Хамид ІІ като сляп уличен певец и китарист, молещ за европейската 
милостиня80. Така е малко вероятно балканската позиция да достигне до 
ушите на Европа, а в самата си същност балканската политика е сляпа и нек-
реативна.  

Но същевременно Балканите правят лъжливо впечатление за полити-
ческа слепота и нездравост - те крият неочаквана опасност и могат бързо да 
се възпламенят. Карикатура от 1901 г., озаглавена „Улицата“, е показателна в 
случая81. Тя е един паноптикум на персонажите от карикатурите на Остоя-
Сошчински (полицаите, военните от различните родове войски, легионерите, 
двойката любовници, и т.н.). Сред тях на заден план се прокрадва и една мал-
ка фигурка, „тъмният балкански субект” – уличен турски халваджия, весело 
подвикващ: „Нуга! Бум-бум! Никога болен, никога умрял!“ Тази реплика е 
директен израз на потенциала на „европейския болник“ – Турция, да продава 
дребни политически лакомства, собствено производство, и да създава необ-
ходимите емоции на децата на майка Европа. А в началото на века те са пре-
достатъчно. Динамитът и т.нар. афери на българското националноосвободи-
телно движение в Османската империя привличат вниманието. В този кон-
текст карикатурата „Затворничка в Македония“82 прави иронична реплика на 
визуалната презентация на „аферата мис Стоун“ в парижките вестници и на 
някои по-пикантни френски вестникарски интерпретации по въпроса.  

Извън тази шеговита интерпретация на „македонските афери”, трябва да 
се отбележи, че турските насилия и убийства над българите в империята не 
остават незабелязани от Й. Остоя-Сошчински. Повлияни от жестоката и кър-

79 Kalem. Istanbul, no. 45, 22.07.1909, p. 2. 
80 Le Rire, Nouvelle Série. Paris, no. 294, 19.09.1908, p. 16 
81 La Caricature, XXII, no. 1141, 09.11.1901, р. 356. 
82 L’Assiette au beurre, no. 192, 03.12.1904, p. 3213. 
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вава действителност са две карикатури от 1903 г. Първата, озаглавена „В Ма-
кедония“83, визира началото на реформената акция в Турция и е конкретно 
инспирирана от т. нар. Пъдарски реформи от началото на 1903 г. В случая се 
залага на деликатната игра на думи, заменяйки уважителното „seigneur“ в 
„saigneur“84. Така висшият турския функционер (в случая е показан негов 
обобщен образ) представя на чуждестранния немски офицер, дошъл да ре-
формира армията и полицията, най-добрите служители на султана (лица в 
облекло на башибозуци) с думите: „Позволете ми, скъпи полковниче, да Ви 
представя няколко големи кръвници от свитата на Величеството“. Карикату-
рата „Под окото на безстрастната Европа“85, публикувана на корицата на „La 
Caricature“ от юни 1903 г., вече показва основния стълб в деспотичния и кър-
вав режим на Абдул Хамид ІІ – войската. Тук Й. Остоя-Сошчински изобразя-
ва завръщането на турската армия от поредната „умиротворителна акция“. 
Главите на така „умиротворените“ българи-християни са носени като трофей, 
набучени на щиковете и вързани на кръста на войниците, под звуците на по-
беден марш с думите: „Вечна слава на предците, да убиваме, да избиваме ка-
то тях!“ Тук отново се прибягва до игра на думи, но на по-високо ниво. За 
основа на Остоя-Сошчински явно е послужил текстът на популярния патрио-
тичен хор на войниците от операта „Фауст“ на Гуно, който е модифициран. 
Така се оказва, че в контекста на Абдул-Хамидовия режим, ценностите биват 
подменени и понятието за „смърт в името на родината“ вече означава масови 
убийства на невинното християнско население в нейно име.  

 Две карикатури, рисувани и публикувани в „L’Assiette au beurre“ с 
малка времева разлика, показват именно репресията и геноцида над христия-
ните в империята като основни характеристики на управлението на Абдул 
Хамид ІІ. Повод за двете рисунки дава геноцидът над арменците от 1894–
1896 г. и т.нар. армено-татарски сблъсъци от 1905 г. Но докато в първата от 
тях султанът е представен като кървав ангел-хранител на арменския народ, 
наравно с император Николай ІІ и поравно съучастник в убийствата (Табл. ІІ, 
а)86, то във втората той вече се изявява като учител на други, при това не на 
кои и да е. В случая Остоя-Сошчински рисува една Сервантесова двойка в 
ориенталски стил (дон Кихот -Германия и Санчо Панса - Турция) и като цяло 
тази символика представя болезнено точно взаимоотношенията, надеждите и 
фантазиите на двете империи през следващите години. Карикатурата визира 
визитата на кайзера в Османската империя, Палестинската му обиколка и по-
сещението на Йерусалим (1898 г.). Тук турският прагматик Санчо Панса, сул-
танът, показва пътя и прави компания на романтичния идалго кайзер Вил-

83 La Caricature, XXIV, no. 1216, 18.04.1903, р. 123. 
84 Тази лексикална инверсия за пръв път е използвана в карикатури на султан Абдул Хамид ІІ 
през 1902 г. в „L’Assiette au beurre”.  
85 Пак там, no. 1223, 06.06.1903, с. 177. 
86 L’Assiette au beurre, no. 241, 11.11.1905, p. 525. 
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хелм ІІ, който е възседнал камила и вместо пика е понесъл не обикновен пок-
лоннически кръст, а Голгосткия (Табл. ІІ, b)87. Текстът към карикатурата гла-
си: „Добрият турски Господ даде на малкия Хамид арменски кукли, на които 
той можеше да откъсне главата, за да се забавлява. Но малкият Вилхелм ня-
маше нищо. Той направи поклонничество и добрият немски Господ му даде 
полски кукли. Малкият Вилхелм благодари и възвелича добрия немски Гос-
под. Поука: добрият немски Господ е също толкова справедлив, колкото доб-
рият турски Господ!“  

Същевременно балканските държави са способни да правят политика, 
но имат прекалено големи претенции за своите възможности. През 1905 г. Й. 
Остоя-Сошчински прави първата си карикатура на Фердинанд І – малка ри-
сунка за седмичната хроника в подлистника на „L’Assiette au beurre“ (Табл. 
ІІІ, а)88. Тук е показан българският владетел с царска корона и хермелинова 
мантия придружен от новата си съпруга – „кралицата на Халите”. Текстът 
конкретизира, че единствената възможност на Фердинанд да се сдобие с цар-
ска титла е да се ожени за карнавалната кралица. Идеята за прекомерните 
амбиции на балканските владетели е развита няколко години по-късно в кар-
навалния брой на „L’Assiette au beurre“ (1909), където е представен маскарад-
ният кортеж на европейските политици и държавници. Тук Сърбия (в лицето 
на Петър І) е показана като надута гайда с надпис „великосръбски въпрос“, а 
българският цар Фердинанд е облякъл върху униформата си костюма на жа-
бата от баснята на Лафонтен, „за да изглежда по-голям от вола“, както гласи 
текстът към карикатурата (Табл. І, с)89. Балканските държавници са второсте-
пенен участник на европейската сцена или правят политика „втора ръка“. Та-
ка в карикатура от 1910 г. новият турски султан Мехмед V е „трудоустро-
ен“ като амбулантен търговец, халваджия и момче за всичко по парижките 
улици90. Но на Балканите също съществува строга диференциация, има свое-
образен първи и втори ешелон държави. Добра илюстрация на това схващане 
се открива в цикъла карикатури „Агенция за икономични пътешествия на 
суверени“. Агенцията на Остоя-Сошчински осигурява пътувания за всички 
държавници, дори за по-бедните, които имат възможност да пътуват евтино и 
удобно по море – в корабния трюм или на палубата (Табл. ІІІ, с)91. Тук бъл-
гарският княз е оставен на палубата във семпла военна униформа и без багаж, 
но с широка усмивка. Компания му прави сръбският крал Петър, който е 
тръгнал за Европа добре подготвен, с множество куфари и скътал припаси в 
държавната си обгербвана бохча. Същият държи хляба и ножа на едно бъде-
що военно съглашение между двете държави. В друга карикатура от тази по-

87 Пак там, no. 75, 06.09.1902, с. 1251. 
88 Supplement de L’Assiette au beurre. // Supplément, Paris, no. 207, 18.03.1905. 
89 L’Assiette au beurre, no. 412, 20.02.1909, с. 759, 761. 
90 Пак там, no. 505, 03.12.1910, с. 588. 
91 Пак там, no. 384, 08.08.1908, с. 308. 
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редица на балканските държави е отредено място в бавните влакове, тръгва-
щи от товарна гара92. В един такъв вагон, предназначен за превоз на стоки и 
добитък, с надпис „Чупливо“ са поместени султан Абдул Хамид ІІ, черногор-
ският княз Никола І и княз Фердинанд І. Идеята е пределно ясна – балкански-
те държави могат да бъдат купени, продадени и извозени, в зависимост от 
желанието на европейския поръчител. Това вече е конкретно показано в ка-
рикатура от 1909 г., в която черногорският княз Никола е представен като 
човек-сандвич с надпис върху плаката му: „страна за продан или под наем“93. 
Османската империя пък сама се оставя да бъде превърната в кукла-подарък, 
който Европа с радост приема94. 

Особено притегателна за икономическите и военни интереси както на 
европейските сили, така и на своите близки съседи е Османската империя. В 
този аспект карикатурата от 1909 г. „Млечната крава“, публикувана на турс-
коезичната корица на истанбулския „Kalem“ (т.е. на първата страница в броя), 
е един от бисерите на френската карикатуристика от периода и без съмнение 
е една от знаменателните карикатури в младотурския печат (Табл. ІV, а)95. По 
същество идеята за представянето на държавата като дойна крава не е нова и 
търпи множество вариации във френския хумористичен печат от началото на 
ХХ век, от тази на Абел Февр през 1901 г. за „L’Assiette au beurre“ (в същия 
брой на списанието участва и Остоя-Сошчински) до тази на Жан Вебер за 
корицата на „Comica” през 1908 г. Именно символиката и композицията на 
последната карикатура96 изглежда повлиява на Й. Остоя-Сошчински. Но в 
случая той успява да направи своеобразна и запомняща се рисунка. Тя изоб-
разява огромна дойна крава, на чието виме е изписано „memalik-i 
osmaniye“ (Османска империя), заобиколена от множество малки фигурки във 
военни униформи, носещи ведра. На преден план с пълни ведра се отдалеча-
ват спечелилите през предишната година: Франц-Йосиф (макар да е болен и с 
бастун, той пръв е напълнил ведрото си – очевидно се визира анексирането на 
Босна и Херцеговина), следван от Франция и Джон Бул (Англия). Български-
ят цар Фердинанд І (във военна униформа, но с навуща) заема централна по-
зиция с препълнено и преливащо ведро с „Независимост“97. В дъното се зада-
ва и италиански войник или тук се намеква за италианските претенции към 
турските владения в Северна Африка. Апетитите за османските ресурси са 

92 Пак там, с. 307. 
93 Пак там, no. 412, 20.02.1909, с. 759. 
94 Пак там, no. 395, 24.10.1908, с. 484. 
95 Kalem. Istanbul, no. 45, 22.07.1909, p. 1. 
96 Comica. Paris, no. 1, 01.09.1908, p. 1 – „Арабска пословица” (карикатурата показва френски 
Алжир като крава с две вимета, която е държана за рогата от френски легионер докато я доят 
испанец и италианец). 
97 Коментарът на тази карикатура у Палмира Брумет е повърхностен, авторката не успява да 
идентифицира точно различните военни униформи, в това число и българската, както и изоб-
раженията на Франц – Йосиф и Фердинанд І - срв. Brummett, P. Цит. съч., с. 171-173. 
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големи, особено от страна на Германия, която единствена идва с цели две 
ведра и е заслепена от размерите на османската крава – империя. Но за мо-
мента кравата е доена от турчин под надзора само на двама войници, при това 
единият я удържа с труд за рогата, за да не боде или да не избяга с някой от 
чуждестранните доячи. На закъснелите за млякото Германия и Италия турс-
кият войник казва: „Взехте си вече достатъчно, оставете малко и за собстве-
ника!“. 

Й. Остоя-Сошчински доразвива темата за подялбата на Османската им-
перия в няколко други карикатури, публикувани в навечерието на Балканска-
та война. Първата от тях е „Дарданелите (опера-буфа в 4 акта и 12 картини)”, 
рисувана по повод затварянето на проливите от турска страна. Тя представля-
ва серия от 12 крокуса, публикувани в цвят на средните две страници на спи-
сание „Le Rire“98. Операта завършва с грандиозен апотеоз в последното си 
действие, а именно: балканският свят се взривява и помита всичко със себе си 
– пророческа алегория за Балканските войни и началото на Първата световна 
война. В предходните рисунки се показва как се стига до този момент. Така 
първата картина от трето действие на операта се изпълнява от „хорът” на 
балканските владетели и показва очакваният щурм на съюзниците срещу Ос-
манската империя. Тук съюзниците са много добре охарактеризирани като 
позиции, претенции и възможности. Военните им намерения и потенциал са 
ясно определени, в зависимост от вида на въоръжението на всеки от предста-
вените балкански владетели. Тази идея Й. Остоя-Сошчински доразвива от 
своя по-ранна карикатура, публикувана в списание „Kalem“99. Но сега вече 
начело на групата, нападаща империята е българският цар Фердинанд І, в 
съвременна българска униформа и даващ знак за атака с модерен револвер. 
Позата му е героична, но намеква за възможността той пръв да бъде застре-
лян т.е. държавата да излезе губеща от атаката. Фердинанд е следван на една 
крачка от сръбския крал Петър І, който е в парадна гвардейска униформа, а 
голямото перо на калпака му увеличава двойно неговия ръст. Сръбския крал 
държи като тояга сабята си все още неизвадена от ножницата. Същевременно 
гръцкият крал в андартски костюм се движи в края на групата, но коварно е 
промушил дълъг ятаган така, че да излиза най-напред. Последен е черногорс-
кия княз, който се е въоръжил (явно поради липсата на достатъчно руски до-
тации) с твърде стара пушка и с вила за сено. Друга карикатура вече показва 
конкретно какво ще получат балканските държави и европейските сили от 
Османската империя100. В случая Турция е представена като гол труп, окачен 
на кука за разфасоване под чардака на „френско-руския алианс” (последният 
е показан като кокетна къщичка в Лукоморие–то, дом на приказните дядо и 
баба - френския министър-председател Р. Поанкаре и Николай ІІ). Тялото на 

98 Le Rire, Nouvelle Série. Paris, no. 488, 08.06.1912, p. 8-9 
99 Kalem. Istanbul, no. 35, 06.05.1909 – гръб на френската корица, без пагинация 
100 Le Rire, Nouvelle Série. Paris, no. 497, 10.08.1912, p. 8 
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Османската империя е предварително разпределено и всяко парче е означено 
с поименен етикет – хубавите меса за силните на деня, а по-малките и по-
кокалести за балканските съседи, в това число и за България.  

Балканските държави биват насърчавани и покровителствани от велики-
те сили. Но в някои случаи учителят може да дава опасен пример и да ги под-
тиква да си играят с огъня. Карикатура от началото на 1909 г., интерпретира-
ща Източния въпрос и потушаването на Босненската криза, показва как Авст-
ро-Унгария подпалва балканския дом, а балканските владетели наблюдават 
пламъците101. В тяхната групичка турският султан е избутан най-отзад, за да 
не се противи на палежа, а българският цар в бяла униформа е скрил очите си 
под фуражката като непричастен на случващото се. Друга „възпитателна” 
ситуация е представена в карикатура от списание „Kalem“, визираща момен-
та, когато българският цар Фердинанд най-сетне е получил руско признание 
на титлата си (Табл. ІІІ, b)102. В идиличната обстановка на майското поле Ни-
колай ІІ дава напътствията си на българския цар, но под диктовката на своя 
кървав опит в лицето на червения дявол103. Образът на двете царски особи е 
иронизиран чрез несъразмерно големите корони на главите им. „Научи го 
добре, Николас, на теорията, аз ще се заема с практиката“, казва дяволът. Или 
тук се изказва опасението, че българската държава може да тръгне по пътя на 
абсолютизма и да последва кървавия руски опит. Но в същото време решени-
ето как да постъпи е оставено на българския цар, загледан в следите от пог-
ромите в Русия.  

 В действителност, балканските държави могат да бъдат и политически 
субекти, способни на собствени решения и прояви. Като такива Остоя-
Сошчински вижда две – младотурската революция с Хуриета и обявяването 
на независимостта на България. На първото събитие е посветен цикълът от 10 
карикатури „Възстановената Турция“ (по името на първата от тях)104 Възста-
новяването на конституционния режим в Турция е интерпретирано като мяр-
ка за прикриване на престъпленията от Абдул-Хамидовото управление. Така 
в първата карикатура (на корицата) е показан султанът в церемониална уни-
форма, обърсващ кървав ятаган в извадената на показ „конституционна ри-
за“ (Табл. ІІ, с)105. Че промените няма да бъдат реални и режимът ще продъл-
жи по старо му, намеква следващата карикатура от цикъла, която показва во-
енен взвод, разстрелващ отоманските поданици, с текст: „На тези, които про-
дължават да искат хляб, добре нахранените и добре облечени войници ще 

101 L’Assiette au beurre, no. 405, 01.1909, p. 649 
102 Kalem. Istanbul, no. 35, 06.05.1909 – френска корица, без пагинация 
103 Червеният дявол е традиционен типаж в карикатурите на Остоя-Сошчински, символ на 
подстрекателство, цветът му не е задължително свързван с политиката на социалистите. 
104 L’Assiette au beurre, no. 387, 29.08.1908. Броят е съвместен с испанския художник Хуан 
Грис. 
105 Пак там, с. 353. 
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разкрият незначителността на техния бунт“106. Трета карикатура, показваща 
дара на император Николай ІІ по случай турската конституция (Смъртта в 
казашка униформа поднася на Абдул Хамид бесилка с труп), предрича какъв 
би могъл да бъде крайният резултат от събитията, а именно по персийския 
модел от началото на същата година (тук се визира кампанията на полковник 
Ляхов) – гражданска война, меджлисът ще бъде разтурен, депутатите аресту-
вани, а конституцията отменена (Табл. ІІ, d)107. Последната карикатура от се-
рията предупреждава, че младотурската революция може да бъде опорочена и 
да започне да обслужва чужди имперски интереси108. 

През следващата 1909 г. Остоя-Сошчински продължава темата в по-
оптимистична насока с цикъл от карикатури в списание „Kalem“. Карикату-
рата „Музеят се обогатява“ (Табл. ІV, b)109 показва скъсването на Турция с 
Абдул-Хамидовия режим по символичен начин – група хамали, облечени в 
ориенталски костюми внасят в музея старите „нишан регистри” (т.е. списъци-
те на наградените от стария режим), посрещнати от младотурския куратор, 
облечен алафранга. Карикатурата е инспирирана от реален факт – предаване-
то на колекциите и богатствата на сваления султан на съхранение в истанбул-
ския музей и за нечетящата, но виждаща отоманска аудитория (а тя съставя 
мнозинството в империята) отразява именно това. Но рисунката има много 
по-сериозен подтекст: така са предадени на историята ценностите и идеите на 
стария режим. Мястото за разговора между персонажите в карикатурата не е 
случайно избрано – стълбите на музея са символ на връзката между минало, 
настояще и бъдеще. Това е среща на старото време с новото и от нея ще стане 
ясно дали бъдещето на империята ще се свърже с модернизацията и цивили-
зоваността, или напротив – ще се върне столетия назад. Първият повик на 
промяната е смяната на стария велик с нов. В случая особено показателен е 
компаративния анализ на две карикатури (Табл. ІV, c – d)110, визиращи имен-
но старият велик везир Кямил паша111 и новият - известният на Европа Х. 
Хилми паша112. Сатирата в случая е деликатна и многопластова. На първо 
ниво се открива това, което възприема обикновената турска аудитория или 
това е първичното внушение, заложено в двете изображения, а именно: дока-

106 Пак там, с. 365. 
107 Пак там, с. 356. 
108 Пак там, с. 368. 
109 Kalem. Istanbul, no. 44, 15.07.1909, p. 12 – френска корица. 
110 Пак там, no. 35, 06.05.1909, с. 1 (Кямил паша), no. 41, 24.06.1909, с. 2 (Хилми паша). 
111 Кямил паша (1833-1913) – османски държавник, заемал поста велик везир четири пъти 
през време на управлението на Абул-Хамид ІІ и Мехмед V (1885-1891 г., 1895 г., 1908-1909 
г., 1912-1913 г.). 
112 Хюсеин Хилми паша (1855-1922) – османски държавник и дипломат, генерален инспектор 
на трите македонски вилаета по време на Илинденско-Преображенското въстание и Рефор-
мената акция (1902-1908), министър на вътрешните работи (1908-1909), на два пъти велик 
везир през 1909 г., посланик в Австро-Унгария (1912-1918).  
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то Кямил паша се отдалечава от Високата порта по въздуха, покачен в коша 
на балон (върху балона е изписано неговото име), то новият велик везир 
здраво се е захванал да изтъче новата турска политика. На второ ниво се до-
бавя и внушението на текста. Така се оказва, че: Кямил паша, като събирате-
лен образ на старата турска политика и режим, е невъзможно да бъде премах-
нат от империята, колкото и да се има желание за това; а същевременно, за да 
бъде ефективна работата на новия велик везир, то той първо трябва да разп-
лете твърде обърканите нишки на османските дела, което е невъзможно без 
да ги скъса. т.е. без турската държава да скъса окончателно със старите мето-
ди на управление. Накрая се открива и деликатна личностна сатира. Кямил 
паша, символ на ретроградното в империята е покачен на модерен летателен 
апарат. Същевременно Хилми паша, а последният е лицето на реформираща-
та се Турция пред европейските сили след 1903 г., е принизен до положение-
то на ориенталец, седнал по турски на пода. Или в крайна сметка ситуацията 
за Османската империя е без изход. По нататък в следващите си карикатури 
Й. Остоя-Сошчински рисува ироничната картина на новия режим, а именно: в 
страната няма корупция и министрите не крадат, защото само правят сделки; 
депутатите са високо компетентни по бюджета, макар да не знаят що е то бю-
джет; сигурността цари по улиците, защото полицията просто отсъства; въз-
царява се свобода между половете, настъпват свободни френски порядки и 
прочее „европейски цивилизованости“ и „хуриетски добрини“113. Не на пос-
ледно място, възцарява се истинско религиозно равноправие (а съответно и 
на отделните националности в империята), но само християнският бог играе с 
открити карти и очевидно ще бъде губещ от играта (карикатурата показва 
Христос, Мохамед и Йехова играещи на карти)114. Или това е картината на 
модернизацията и европеизацията, но реформите са само на вид и думи. 

 Младотурската революционна реторика възприема лозунгите на френ-
ската революция и широко прокламира „Братството, равенството и свобода-
та“, а по-рядко и справедливостта (адалет). Разбира се, тези ценности са при-
годени за реалностите в империята и могат да бъдат видоизменяни. Карика-
тура, рисувана скоро след младотурската революция показва, че френския 
революционен постулат може да загуби някоя от „по-незначителните” си със-
тавни части, като „братството” и да се превърне в изпразнен празнен от съ-
държание, но красив стенен лозунг115. Друга карикатура от същата година 
показва как стои въпросът със свободата и независимостта, особено по отно-
шение на току-що провъзгласеното независимо Българско царство, а и за бъл-
гарите, останали в рамките на Османската империя. В случая Й. Остоя-
Сошчински поставя на Златния рог турския вариант на статуята на свободата, 

113 Kalem. Istanbul, no. 44, 15.07.1909, с. 11, no. 45, 22.07.1909, с. 11, 12; L’Assiette au beurre, 
no. 387, 29.08.1908, p. 360, 364. 
114 L’Assiette au beurre, no. 387, 29.08.1908, p. 361. 
115 Le Rire, Nouvelle Série. Paris, no. 294, 19.09.1908, p. 16 
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облечена подобаващо прилично и традиционно за империята (Табл. ІІІ, d)116. 
Но нейният блясък не огрява полуострова, защото тя не с лъчиста корона на 
главата (символ на еманацията на свободата), а е декорирана с везан фес. Та-
ка се оказва, че свободата в империята бива затъмнена от старите предразсъ-
дъци на етно-религиозна основа. Същевременно, за разлика от френско-
американския си образец тя не държи декларацията за независимостта, а 
скрижалите на младотурската революция с изписания на тях френски лозунг 
„Liberté, égalité, fraternité“. Именно за последните е завързана като на позорен 
стълб малката Независима България, очакваща неизвестността - уплашена, 
боса и гологлава. Ако България си въобрази, че е наистина независима, мла-
дотурците ще се опитат да й покажат, че свободата е само за турците и те не я 
делят с други народи – е смисълът на текста към карикатурата. Темата за бъл-
гарската независимост е продължена в карикатурата „Мобилизираната Бълга-
рия“ от същата серия117. Рисунката показва маршът на българската кавалерия 
и визира българската независимост като първа стъпка към бъдещата война. 
Но текстът към карикатурата поставя въпроса дали тя ще бъде водена дейст-
вително за националното обединение или хиляди човешки живота ще бъдат 
пожертвани само заради амбициите на нейния владетел. Ако е последното, то 
това е достойно за съжаление е подтекстът.  

Не на последно място трябва да се отбележи, че традиционно френската 
карикатуристика от периода, а и въобще европейската, идентифицира и пред-
ставя различните държави с образите на техните суверени – изображения, 
разпознаваеми от читателите. В работите си Й. Остоя-Сошчински също се 
придържа към това правило и без съмнение прави едни от най-известните 
карикатури на европейските монарси и специално на Вилхелм ІІ, Николай ІІ, 
Едуард VІІ, Леополд ІІ и т.н. В никакъв случай той не пощадява и балкански-
те владетели. Тук акцентът пада върху турския султан Абдул Хамид ІІ, на 
които той посвещава множество карикатури. Особено недолюбван от худож-
ника е черногорският Никола І – представя го като твърде импозантен мъж за 
малката си страна, руски храненик, многодетен баща и европейски дядо. Ос-
тоя-Сошчински няма милост и към своя старши събрат по служба, бившия 
легионер Петър І Караджорджевич. В тази поредица не са подминати румън-
ския и гръцкия крал. На този фон отсъствието на големи персонални карика-
тури на българския княз и в последствие цар Фердинанд І прави впечатление. 
Това е още по-забележимо за периодите 1908-1909 г. и 1912-1913 г., когато 
България е една от водещите теми в европейските новини и политика и бъл-
гарският владетел е чест гост на страниците на френските хумористични спи-
сания. Нещо повече – направените му от Й. Остоя-Сошчински карикатури са 
едни от най-семплите във френския печат. Какво е бъдещето на България 

116 L’Assiette au beurre, no. 395, 24.10.1908, p. 485. 
117 Пак там, с. 493. 
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през погледа на Й. Остоя-Сошчински? През 1910 г. той прави за „L’Assiette 
au beurre“ броят озаглавен „Бюро за пласмент на екс-суверени”118. В него се 
предрича бъдещето на европейските държави при крахът на техните нацио-
нални политики и при една вече очакваната война. Тук е намерено подходя-
що занятие за всеки европейски монарх, а балканските са особено добре 
представени: черногорският крал Никола І като глава на агенция за женитби, 
дойки и детегледачки; румънският Карол І като перукер и фризьор; сръбският 
Петър І като пастир на огромно стадо свине; гръцкият Георгиос като картоиг-
рач, а за турския султан стана дума по-рано. Единствен българският цар от-
съства от броя и не е сложен сред тези, които заслужават да претърпят нака-
зание и евентуално катарзис, макар и карикатурни. Може би българският цар 
и държава не заслужават сатира и имат място и бъдеще в новата Европа на 
ХХ век? Може би, имат според Остоя-Сошчински, защото те са най-малко 
иронизираната нация от него през годините на Първата световна война. Но 
това вече е тема за друго изследване. 

* * * 
От казаното до тук може да се заключи, че от първите си малки карика-

тури през 1898-1899 г. до 1912 г. Й. Остоя-Сошчински изминава огромен път 
в творческото си развитие като художник – от обикновения жанров карикату-
рист до един от най-големите политически карикатуристи и плакатисти на 
времето си., наред с Жул Гранжуан. Направеният преглед и анализ на карика-
турите на Й. Остоя-Сошчински показва, че той проявява сериозен интерес 
към Балканите и съдбите на балканските народи. Разбираемо, той акцентира 
върху вижданията на Великите сили за Балканите, върху опитите на балканс-
ките държави за осъществяване на техните национални политики и територи-
ални претенции по отношение на Европейска Турция, както и върху полити-
ческата ситуация в Османската империя. В рамките на последното е обърнато 
сериозно внимание на съдбата на македонските българи, както и на незави-
симостта на България. Й. Остоя-Сошчински е карикатурист с тънка преценка 
на конкретната политическа ситуация и неговите рисунки правят точни и 
многопластови характеристики на събития и личности. В повечето случаи те 
не пораждат смях, а горчив размисъл и дават предупреждение, често пъти 
пророческо. Не малка част от тези карикатури стават емблематични скоро 
след издаването им. При това в жанр където рядко може да бъде измислено 
нещо ново или да бъде направена своеобразна и запомняща се интерпретация 
по вече разработвана тема, още повече в родината на политическата карика-
тура Франция. Сред малцината успели да направят това е Й. Остоя-
Сошчински или по думите на Андре Салмон – на един човек с голямо сърце и 

118 Пак там, no. 505, 03.12.1910 (в броят има няколко карикатури на други художници).  
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от друго време, притежаващ възможно най-скъпоценната колекция, а именно 
тази от впечатленията му. 
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Гл. ас. д-р Стефка Венкова,  
Институт за изследване на изкуствата към БАН 

 
МУЗИКАЛНОТО ДЕЛО НА ОТЦИТЕ ВЪЗКРЕСЕНЦИ 

В БЪЛГАРИЯ (СРЕДАТА НА XIX–XX ВЕК) 
 

В доклада се представят основни акценти от музикалната дейност на 
отците възкресенци (ОВ) в България – от една страна, като част от обучение-
то в организираните от тях училища, а от друга страна, като част от музикал-
ната практика на Католическата църква от източен обред в България. В рам-
ките на настоящото кратко изложение не биха могли да бъдат представени в 
детайли музикални ръкописи и техните анализи1. 

1. Общество на отците възкресенци 
(Congregatio a Resurrectione D.N.I.Chr.; C.R.) 

Обществото на отците възкресенци се заражда сред полската аристокра-
тична емиграция във Франция. Големият полски поет и интелектуалец Адам 
Мицкевич основава на 19 декември 1834 г. „Съединени братя“ в Париж. Бог-
дан Янски е избран за председател на братството, а сред първите му съмиш-
леници са П. Семененко, Й. Кайсйевич и др. След смъртта на Б. Янски на 
2 юли 1840 г. в Рим, на гроба му, неговите събратя поставят следния епитаф: 
„Тук почива очакващият Възкресение“. Така обществото получава новото си 
име – Общество на възкресенците. 

През 1862 г. папа Пий IX насърчава възкресенците да започнат първата 
си мисия сред поробените българи християни, както и да подпомогнат рабо-
тата на новоучредената Католическа църква от източен обред в България2. 
През пролетта на 1863 г. те пристигат в Одрин, където започват организаци-
онни работи около устрояването на храм и училище. Създават прочутата Бъл-
гаро-католическа гимназия, първото и най-голямо българско католическо 

1 Повече по темата вж. Венкова, С. Музиката на Католическата църква от източен обред в 
България. Монография. София, Католическа апостолическа екзархия, 2010. 206 с.; Същата. 
Източнокатолическата музикална култура в периода 20-40-те години на ХХ век: културноп-
росветни дружества, печат, училища. В: Многообразие в единството 2’2010. Култура в обра-
зованието и образование в културата. София, Съюз на учените в България, 2010. с. 253-262; 
Същата. Източнокатолическата „Света литургия на български език“ (съст. отец К. Патронов) 
по музика от Петър Динев. В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние и 
перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. София, Институт за изследва-
не на изкуствата, БАН. „Изток Запад“, 2011, с. 237-242. 
2 На 18/30 декември 1860 г., в разгара на борбата за църковна независимост, в Цариград е 
подписан акт за присъединяване на част от българския народ към Рим. Така се поставя нача-
лото на Католическата църква от източен обред в България. 
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училище на Балканите. Възкресенците се включват и в изграждането на обра-
зователното дело в Малко Търново. С тях работят сестрите възкресенки (пър-
воначално), а след тях и милосърдните сестри от Загреб. Създават и училище 
със семинария в Стара Загора. 

Дейността им в България е прекъсната от то-
талитарния режим и е възстановена през 1992 г. 
В периода 1941–1951 г. апостолически екзарх на 
католиците от източен обред е Н. В. Пр. епископ 
Йоан Гаруфалов, ОВ. 

Днес отците възкресенци работят в Малко 
Търново, Бургас и Шумен (източен обред) и във 
Варна (западен обред). 

2. Българо-католическата гимназия в Одрин 
Българо-католическата гимназия в Одрин е 

основана през 1863 г. В нея се подготвят много 
млади българи, които дават своя значим принос в 
изграждането на нова България след Освобожде-
нието през 1878 г.  

 
Фиг. 2. Българо-католическата гимназия в Одрин 

3 Илюстрациите в текста са от: 1, 2, 9 – архив на отците възкресенци; 3, 7 – книгата на Г. Кер-
тев; 4 – архив д-р В. Южвяк; 5, 6 – книгата на отец К. Михайлов; 8 – архив на Католическата 
екзархия в София. 

 
Фиг. 1. Емблема 
на Обществото 

на възкресенците3 

 132 

                                         



Обучението на учениците се извършва в синхрон с европейските обра-
зователни традиции по това време, което отците възкресенци въвеждат 
в гимназията. Музиката е важна част от образованието на учениците. 
В „Проспект на българокатолическото учебно заведение“ от 1893 г., музикал-
ните предмети са застъпени по следния начин: Пение – по способност за него 

във всички класове; Музика – 
виолино, флауто, бассо 4 . От 
казаното се вижда, че в музи-
калното обучение се включва 
както вокална работа и сол-
феж, така и обучение по музи-
кални инструменти. Освен това 
в гимназията има ученически 
хор, който пее и в изградената 
в двора й източнокатолическа 
църква „Св.св. Кирил и Мето-
дий“. Има и инструментални 
формации, и то внушителни по 
размер: струнен и духов 
оркестър 5 . За да придобием 

представа за наистина важното място на музикалното образование, а също и 
за добрата музикална подготовка на учениците, ще ви представя програмата 
на тържествения годишен акт от 1872 г. Тя включва: 1) „Славянска песен“; 
2) Слово на френски език; 3) „Латинско пение на музика“; 4) Български дек-
ламации; 5) Комедията „Наказаният скъперник“ на турски език; 6) Български 
песни с музика; 7) Френски декламации; 8) комедията „Полидор или религия-
та е основа на морала“ на български език; 9) Италиански декламации; 
10) Френска песен с музика; 11) Немски декламации; 12) Комедия на френски 
„Коралът“; 14) Комедия на немски „Разточителното дете“; 15) Немска песен с 
музика; 16) Слово на български; 17) Турска песен с музика; 18) Прочитане 
успехите и раздаване на наградите6. 

Сред преподавателите в гимназията, които имат важна роля за музикал-
ното обучение, изпъква фигурата на отец Тома Бжеска, директор на гимнази-
ята в периода 1867–1883 г. Той е създател (най-вероятно) и ръководител на 
църковния хор, а също написва св. Йоан-Златоустова литургия, която и до 
днес се изпълнява.  

Важен принос има отец Август Мосер, който е назначен за директор на 
гимназията през 1895 г. Той заменя струнния оркестър с духов и въвежда 

4 Михайлов, К. Записки за мисията на отците Възкресенци в Малко Търново. София, 2013, с. 
80-81. 
5 Кертев, Г. Делото на отците Възкресенци въ Одринъ 1863–1918. София, 1936, с. 40-41. 
6 Пак там, с. 24-25. 

 Фиг. 3. Духовият оркестър 
при Българо-католическата гимназия в Одрин, 

създаден от отец Август Мосер 
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традицията учениците да ходят на разходка с музика, като изпълняват бъл-
гарски песни и маршове. Друг значим музикант, работил в гимназията, е ун-
гарецът Михай Шаф-
ран (или Шафрани). 
Известен в музикал-
ната ни история със 
създаването на пър-
вия български оркес-
тър в Шумен през 
1851 г., през 1861 г. 
той се премества в 
Одрин, където става 
учител в Българо-
католическата гимна-
зия. 

Събитията в пе-
риода 1912–1918 г. 
стават причина за по-
степенното намаляване на дейността на Българо-католическата гимназия 
в Одрин, която е затворена завинаги на 9 октомври 1928 г. 

3. Музикалното дело в Малко Търново 
Първото българско училище в Малко Търново е основано от католичес-

ки свещеници7. То започва да се устройва още с пристигането на о. Иван 
Ваклидов през пролетта на 1862 г. За пръв път започва да се пее литургията 
на славянски език, както и да се пеят български песни. С идването на отците 
възкресенци през 1884 г. се реформира обучението и се издига на високо рав-
нище по примера на Одринската гимназия. Отец Август Мосер спомага за 
откриването и на девическо училище. Голяма роля за учебното дело имат съ-
що сестрите възкресенки, както и милосърдните сестри от Загреб. Училището 
е закрито през 1946 г.  

Важно е да се отбележи взаимодействието между Българо-католическа-
та гимназия в Одрин и училището в Малко Търново. Около 50 ученика от 
Малко Търново продължават обучението си в Одрин. Завършилите гимназия-
та се ползват с добро име и някои от тях заемат впоследствие отговорни пос-
тове. Духът и възпитанието на Одринската гимназия се пренасят естествено и 

7 До този момент в града се преподава само на гръцки език. В католическото училище започ-
ват да учат децата както на католици, така и на православни. Въпреки ожесточената борба 
срещу българо-католическото училище от гръкоманите чорбаджии – борба, която ще остане 
характерна за цялата история както на училището, така и на католическата мисия, то има 
своя голям принос за развитието на Малко Търново. 

 
Фиг. 4. Сградата на Българо-католическата гимназия в Одрин днес 
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се утвърждават и в малкотърновското училище, когато там пристигат отците 
възкресенци. 

Учениците в Малко Търново освен основните дисциплини, имат въз-
можност да изучават и пеене и музика. По думите на о. Купен Михайлов, то-

ва е „една от големите прояви на българ-
ското католическо училище“8. 

Пръв организира малък струнен ор-
кестър отец Петко Атанасов през 1893–
1894 г. Въпреки краткия си престой в 
Малко Търново, той запалва музикалната 
искра в училището. Отец Коста Кертев 
продължава музикалното дело, като ут-
върждава оркестъра вече като придобивка 
за града. На всички големи празници той 
взема участие с изпълнението на програма 
от инструментална музика и училищни 
песни. 

Отец Кертев основава и първия уче-
нически черковен хор, който взема учас-
тие в черковните служби на по-големите 
празници. Изпълнява се основно литурги-
ята от отец Тома Бжеска. Хорът изпълнява 
училищни песни и маршове, съпровожда 
учениците по време на разходка или при 
честване на празници9. По-късно хоровото 
пеене се развива под ръководството на 

отец Йоан Гаруфалов, учителя Желязко Пешев и отец Константин Патронов.  
Хорът към католическата енория в Малко Търново има дългогодишна 

история. Създаден е в средата 
на 30-те години, заедно с осве-
тяването на новата църква „Св. 
Троица“ през април 1936 г. 
В дописка в бр. 7 на в. „Исти-
на“ от 1936 г. вече присъства 
„черковният хор“. В Календара 
„Св.св. Кирил и Методий“ от 
1937 г., стр. 69, е дадена снимка 
на църковния хор. Той е сме-
сен, четиригласен и наброява 

8 Михайлов, К. Цит. съч., с. 121. 
9 Пак там, с. 122. 

Фиг. 5. Свидетелство 
от Българо-католическото училище 

в Малко Търново 

Фиг. 6. Цигулари в училището в Малко Търново 
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 Фиг. 7. Отец Тома Бжеска, О.В. 
(1818–1900) 

около тридесет певци млади жени и мъже. Основна фигура в неговото много-
годишно съществуване е отец Константин Патронов. Освен хора, има и чети-
ри-пет мъже псалти, които изпълняват по-специалните части от литургията в 
стила на едногласното източно пеене. След 1944 г. хорът престава да същест-
вува в този си вид и се възстановява след 1989 г. като еднороден женски хор. 

4. Отец Тома Бжеска и неговата Златоустова литургия 
Отец Тома Бжеска10  е много образован и 

музикално надарен човек и има голяма роля за 
активната музикалната дейност в гимназията11. 

Голяма негова заслуга е написването на св. 
Йоан-Златоустова литургия. Освен че става ос-
новен репертоар на ученическите хорове в учи-
лищата на възкресенците, тя е и важна част от 
хоровия църковен репертоар в някои от източно-
католическите храмове, като по този начин учас-
тва във формирането на самобитния облик на 
музиката на Католическата църква от източен 
обред в България. Литургията е написана вероят-
но през 70-те – 80-те години на ХІХ век, когато 
отец Бжеска е директор на Българо-католическа 
гимназия. От музикалноисторическа гледна точ-
ка е важно да се отбележи, че тя е изградена многогласно, и то в период, ко-
гато многогласното хорово пеене все още не се е утвърдило нито в църковна-
та, нито в светската хорова практика у нас. Литургията е изградена върху ме-
лодии, близки до западноевропейската песенност от втората половина на ХІХ 
век, хармонизирани в стила на тоналната мажорно-минорна система12. 

10 Отец Тома Бжеска (Tomasz Brzeska) (1818–1900) постъпва в обществото на възкресенците 
през 1850 г., а след основаването на Българо-католическата гимназия в Одрин през 1863 г. е 
изпратен там. В периода 1867–1883 г. е неин директор. След това е назначен за генерален 
секретар на Обществото на възкресенците в Рим от 1883 до 1895 г. По сведение на отец Лу-
циан Бартковяк, ОВ, преди да приеме свещеническото звание отец Тома Бжеска е бил извес-
тен в Полша музикант – изпълнител и композитор. 
11 Кертев, Г. Цит. съч., с. 41. 
12 В основните песнопения е постигнато усещане за общо интонационно звучене на цялата 
литургия чрез употребата на характерни интервалови последования при повтарящите се от-
говори на хора като „Амин“, „И духови твоему“, „И со духом“, „Слава Тебе“, както и в Ан-
тифоните, „Елици“, Причастния канон, „Един Свят“. При „Елици“ мелодията напомня 
западното песнопение „Adeste Fideles“ (ХVІ век), като възходящият мелодичен интервал 
голяма секста отново присъства в мелодията. Някои от частите на музикалното последование 
са от други автори, като например „Тебе поем“ е от Вербицки, а „Отче наш“ е от Ж. Андреев. 
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Към настоящия момент не е открит оригинален ръкопис на отец Тома 
Бжеска, запазени са по-късни преписи и обработки. В музикалния архив на 
Католическата църква от източен обред се откриха различни варианти на ли-
тургията. В Малко Търново има два варианта на литургията: четиригласен, 
датиращ от 5.ІІІ.1930, преписът е направен от сестра Хортензия в Малко Тър-
ново; и едногласен, без обозначение за година, място и преписвач. Друг, 
тригласен вариант на литургията, е в аранжимент от поляка Герхард Плахет-
ко. Датиран е от 16.ХІ.1934, като е указано, че е изпълнен в Стара Загора. 

 
Фиг. 8. Тригласен вариант на литургията от отец Т. Бжеска 

 
В София има препис по гласове за сопран и алт от отец Никола Радев, 

ОВ. Собственоръчният му подпис е от 16 януари 1957 г.  
Части от Златоустовата литургия от отец Т. Бжеска днес се изпълняват в 

църквата „Св. Троица“ в Малко Търново: Антифони, Херувимска песен, Сим-
вол на вярата, „Отче наш“ и Отпуст. 
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Фиг. 9. Отец Константин Патронов 

(1905–1991) 

5. Отец Константин Патронов (1905–1991 г.) и неговите композиции 
Отец Константин Патронов, ОВ, развива активна музикална дейност ка-

то диригент на хора в църквата „Св. Троица“ в Малко Търново, преподавател 
в Католическото училище в града и като ав-
тор на църковна музика. И трите му дейности 
са много плодотворни. Особено важни за 
музикалната традиция на Католическата цър-
ква от източен обред в България са неговите 
композиции.  

Отец Патронов съставя Златоустова ли-
тургия на съвременен български език върху 
мелодии от литургии от Петър Динев, като 
включва и свои творби. Важна особеност на 
тази литургия е, че текстът е на съвременен 
български език13. Написването на литургията 
в средата на 70-те години на ХХ век е моти-
вирано от решенията на Втория Ватикански 
събор (1962–1965), едно от които е да се из-
вършват богослуженията на говоримия съв-
ременен език за страната, в която се служи. 

Днес литургията от отец Константин 
Патронов се пее цялостно в църквите в 
Пловдив и Куклен, а отделни части от нея – 
в Малко Търново и Казанлък. В Малко Търново бяха открити много други 
авторски произведения на отец Константин Патронов, основно в жанра на 
духовната песен14. Някои от тях се използват и днес в репертоара на хора 
в Малко Търново. 

6. Заключение 
Музикалното дело на отците възкресенци в България има важна роля в 

живота на Католическата църква от източен обред в България, като допринася 
за нейната интеграция в живота на българското общество. От една страна, 
като важна част от обучението на младите българи – православни и католици, 
музиката става проводник на европейската култура и традиции. Неотменна 

13 Вероятно преводът от църковнославянски е направен от отец К. Патронов, тъй като има 
различия в него спрямо съществуващите в православната литература преводи на съвременен 
български език. Мелодиите от Петър Динев в литургията от отец Константин Патронов са 
„нагласени“ към преведения на съвременен български език текст. 
14 Повече по въпроса вж. Венкова, С. Духовните песни в българската източнокатолическа 
музика. В: Изкуствоведски четения 2009. София, Институт за изкуствознание, 2009, с. 203-
210. 
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част от ежедневието на учениците, тя прониква чрез тях и в живота на бъл-
гарското общество от това време. Особено голям обществен отклик имат ор-
кестровите формации, които съпровождат учениците по време на разходки, 
както и стават постоянни участници в тържествата на общонародни празници 
в Одрин и Малко Търново. От друга страна, отците възкресенци, като ръко-
водители на църковни хорове и автори на нови църковни композиции, имат 
голям принос за създаването, развитието и утвърждаването на музикалната 
традиция на Католическата църква от източен обред в България. 

Мисията на полските отци Възкресенци, дошла в населените с българи 
земи като помощ за един поробен християнски народ, чрез своята образова-
телна и душепастирска дейност, спомага за националния подем сред българи-
те. Тя постепенно са превръща в българско дело, продължено от техните въз-
питаници – както в аспекта на духовенството, на културната и музикална тра-
диция на източнокатолическата общност, така и в цялост – в аспекта на изг-
раждане на българското общество. 
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DETERMINANTY POLSKO-BUŁGARSKICH I BUŁGARSKO-
POLSKICH KONTAKTÓW KULTURALNO-NAUKOWYCH. 
KILKA UWAG WSTĘPNYCH O AKTYWNOŚCI POLAKÓW 

I BUŁGARÓW 
 

W referacie na przykładzie kilku wybranych postaci z historii Polski i Bułga-
rii, podjęta zostanie próba ukazania czynników determinujących wzajemne kontak-
ty w zakresie kultury i nauki, stając się przyczynkiem do dalszego zgłębiania tej 
problematyki. Jednak mówienie o nawiązaniu takich kontaktów jest niemożliwe 
bez uwzględnienia czynnika podstawowego, który je determinował – były to wyda-
rzenia związane z historią obu narodów. Jak pokażą wybrane wypowiedzi przywo-
ływanych tu autorów z różnych okresów przełomu wieków XIX i XX, jednym z 
czynników było przywracane poczucie świadomości przynależności Polaków i 
Bułgarów do wspólnoty słowiańskiej. Czynnik „słowiańskości” najsilniej zazna-
czył się w kierowaniu polskich duchownych ze zgromadzenia zmartwychwstańców 
na misje do Bułgarii w II połowie XIX wieku i powracał w wypowiedziach Pola-
ków i Bułgarów zaangażowanych w sprawę nawiązania wzajemnych kontaktów w 
sferze kultury czy nauki1.  

Analiza polskich materiałów, przede wszystkim prasowych, poświęconych 
postaciom, które przyczyniły się do bliższego poznania między obiema kulturami, 
poza nazwiskami często pojawiającymi się w eksploracjach uczonych z Polski i 
Bułgarii2, dowodzi, że jednak temat nie został jeszcze wyczerpany3. Badanie pro-
blematyki dotyczącej wzajemnych kontaktów wskazuje, że ich intensyfikacja na-
stępowała w chwilach znaczących wydarzeń w historii jednego, bądź drugiego kra-
ju. W pierwszej, długotrwałej fazie wzajemnego poznawania po roku 1878 – kon-
takty przybierały różny charakter, a do czasu odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, cieniem kładła się na nich polityka prowadzona przez carską Rosję. Rzutowała 
ona na pozostających pod zaborem rosyjskim Polaków, ale oddziaływała też i na 

1 Watek ten omawiam w artykule: Славянският аспект в българската мисия на възкресенците, 
прев. С. Топалска, Л. Тилко, „Християнство и култура“, 2013, vol. 21, nr 10, s. 73-85.  
2 Pomijam przy tym postacie uznane, które w licznych opracowaniach podaje się za sztandarowe. 
Należą do nich omawiani zarówno przez badaczy polskich, jak i bułgarskich: pisarstwo Zygmunta 
Miłkowskiego (ps. Teodor Tomasz Jeż; 1824–1915), malarstwo Antoniego Adama Piotrowskiego 
(1853–1924); Tadeusza Ajdukiewicza (1852–1916), Henryka Dębickiego (1830–1906), czy dzien-
nikarstwo Wandy Zembrzuskiej (1889–1945). 
3 Zob. m.in.: И. Тодев, ”С Поляците винаги сме се разбирали...”(Непознати странициот 
историята на българско-полската взаимност), „История” 2013, кн. 6, с. 457-464. 
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Bułgarów, którzy mimo odzyskania wolności borykali się z problemami związa-
nymi z kształtowaniem odrodzonego państwa w zmieniającej się sytuacji na Pół-
wyspie Bałkańskim. Wyznaczniki kontaktów kulturalnych i naukowych z perspek-
tywy polskiej mieszczą się przede wszystkim w kategoriach politycznych i po-
brzmiewających ideach wspólnoty słowiańskiej, z której po 1830 roku usuwano 
Rosję. Natomiast ze strony bułgarskiej sprowadzały się głównie do fascynacji od-
mienną kulturą i jej literaturą oraz wsparciem polskich dążeń niepodległościowych. 

1. Przyczyny polskiego zainteresowania Bułgarią 
Jak zaznacza Władysław Stępniak „kontakty i współpraca z państwami bał-

kańskimi, pozornie odległymi od Polski w sensie geograficznym, politycznym i 
gospodarczym, budziły już u zarania polskiej niepodległości znaczne zaintereso-
wanie”4.Tym samym polski historyk zwraca uwagę na czynnik podstawowy w 
nawiązaniu relacji polsko-bułgarskich: były to przede wszystkim zabiegi o wspar-
cie w dążeniu do odbudowy własnego państwa. Przy tej okazji dostrzegano podo-
bieństwo losów między ziemiami polskimi i bułgarskimi, związane z rosyjskim 
zaangażowaniem politycznym zarówno wśród Polaków, jak i Bułgarów. 

W II połowie wieku XIX Bułgaria stała się dla Polaków przykładem realiza-
cji skutecznej polityki prowadzącej do utworzenia w 1878 roku, po pięciu wielu 
wiekach panowania tureckiego, własnego państwa. Siedem lat później Bułgaria 
powiększyła swe terytorium i obroniła je w wojnie serbsko-bułgarskiej. Fakt ten w 
powiązaniu z poczuciem przynależności do słowiańskiej wspólnoty, pozwalał ży-
wić nadzieję, że także Polska po latach rozbiorów odzyska swoją państwowość. 
Takie stanowisko potwierdza działalność edytorska Bronisława Teodora Grabow-
skiego (1841-1900), polskiego etnografa, pisarza i slawisty. Jego zainteresowanie 
nieznaną bliżej bałkańską częścią Słowiańszczyzny determinowały okoliczności 
jego życia pod zaborem rosyjskim, które procesualnie prowadziły do niezgody na 
trwanie obcej dominacji i poszukiwanie przykładu, który mógłby służyć za wzór w 
dążeniu do wolności. Przykładem prowadzenia takiej skutecznej polityki stała się 
Bułgaria.  

Wydarzenia roku 1885 w Bułgarii skłoniły go do dogłębnego zajęcia się pro-
blematyką bułgarską i jej popularyzacją wśród polskich czytelników. W takich 
okolicznościach przykład wolnej już Bułgarii, którą Bronisław Grabowski pozna-
wał w trakcie swoich wakacyjnych wypraw na Bałkany, pozwalał żywić nadzieję, 
że także Polska może stać się niepodległym państwem. Na łamach dwutygodnika 
„Niwa” w roku 1888 opublikował cykl artykułów Bulgarya i Bulgarowie, który 
zaprezentowany został pod tym samym tytułem w wydaniu książkowym. We wstę-
pie do tego opracowania zwracał uwagę na istnienie luki w badaniach poświęco-
nych tej części Słowiańszczyzny i jej „pomijanie tak długo przez świat 

4 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998, s. 7. 
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ny”5.Powodem skłaniającym go do przybliżenia polskim czytelnikom dziejów, 
etnografii, obyczajów Bułgarów był niezwykły – jak pisał we wstępie do książki – 
rozwój bułgarskiej świadomości nakierowany na zrzucenie tureckiego jarzma pro-
wadzący do odrodzenia własnej państwowości: 

W przeciągu pół wieku bulgarowie zdążyli obudzić w sobie świadomość na-
rodową, stworzyć literaturę nowobułgarską, pozyskać masy ludowe dla idei odro-
dzenia, pokusić się o odzyskanie wolności za pomocą powstań zbrojnych, odzy-
skać tę wolność z łaski obcej interwencji, poprawić jedną z ważniejszych omyłek 
kongresu berlińskiego, udaremnić zwycięstwo nad serbami groźną dla siebie intry-
gę dyplomacyi i dziś tejże dyplomacyi postawić kwestię bułgarska jako twardy 
orzech, którego zgryzienie może w przyszłości pociągnąć za sobą nieobliczone 
skutki. W ciężkiej kilkuwiekowej doli strąceni na ostatni szczebel pomiędzy luda-
mi słowiańskiemi, przeoczeni i pomijani tak długo przez świat uczony, dziś zwra-
cają powszechną na siebie ciekawość.” 

Wiedza o słowiańskim, wolnym już kraju prowadziła nie tylko do jego lep-
szego poznania, ale przede wszystkim stawiała Bułgarię za przykład państwa, które 
w zawirowaniach historii, po wielowiekowej niewoli potrafiło odzyskać własną 
państwowość. 

Motywy tego zainteresowania przedstawione w pracy Grabowskiego, nieco 
inaczej rysują się w przypadku postaci, która przez kilka lat żyła i działała w wol-
nej Bułgarii. Zjednoczenie państwa z Rumelią Wschodnią i wojna serbsko-
bułgarska 1885roku, które zwróciły uwagę Grabowskiego, łączą się z losami inne-
go Polaka. Wówczas przybył z Francji do Bułgarii, wzmiankowany ogólnikowo w 
piśmiennictwie polskim, działacz polityczny, publicysta I Proletariatu, rysownik i 
dziennikarz Witold Piekarski (1857–1909). Z rozproszonych informacji dowiadu-
jemy się, że po wybuchu powstania antytureckiego w Rumelii Wschodniej Piekar-
ski zgłosił się do bułgarskiej armii wyzwoleńczej, gdzie został przydzielony do 
grupy sanitarnej, natomiast jego żona została pielęgniarką wojskową. Po wojnie 
serbsko-bułgarskiej małżonkowie pozostali w jeszcze w Bułgarii. W polskich ma-
teriałach zwraca się uwagę, iż Piekarski pracował w Sofii jako założyciel wielu 
pism, dziennikarz i rysownik, a wydalony z Bułgarii przeniósł się do w Bukaresztu, 
gdzie przebywał do śmierci. Na łamach wydawanej prasy, której tytuły miały jed-
nak krótki żywot, upowszechniał idee socjalistyczne i jak się podkreśla, wywarł 
niezatarte piętno w rozwoju nowoczesnej bułgarskiej prasy6. Natomiast monografia 
Filipa Panajotowa Вестници и вестникари, poświęcona rozwojowi bułgarskiego 
dziennikarstwa nie odnotowuje ani nazwiska Piekarskiego, ani tytułów zakłada-
nych przez niego pism7. Najwięcej informacji o bułgarskim okresie życia, choć 
stawiając wiele znaków zapytania o przyczyny zaangażowania, podaje Zbigniew 
Klejn. Także on zwraca uwagę na sytuację prasy bułgarskiej, przypisując W. Pie-

5 B. T. Grabowski, Bulgarya i Bulgarowie, Warszawa 1889, s. 3-4.  
6 http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=166&aid=4379 
7 Ф. Панайотов, Вестници и вестникари, София 2008. 
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karskiemu znaczące miejsce w jej rozwoju: Piekarski wspólnie z Christo Błagoje-
wem wydał wzorowaną na piśmie francuskim jednodniówkę humorystyczną 
„Westnik’t mi”, z Wasilem Stojanowiczem8 założył pierwszy dziennik bułgarski 
„Głas” oraz towarzystwo wydawnicze „Św. Cyryl i Metody”, którego był preze-
sem. Później kolejno zakładał i był współredaktorem pism „Narodna wola”, „Ra-
botnik”, który stanowił organ związku zawodowego drukarzy i czasopismo saty-
ryczne „Stryszeł”, („Стръшел”). Jak podaje w swojej monografii Klein,w tekstach 
tego prekursora pisma związkowego i dzienników informacyjno-politycznych, wy-
stępowały motywy antyrosyjskie9, a krytyczne opinie o rządzie Stambołowa i li-
kwidacja przez władze policyjne lewicującej organizacji drukarzy miały być po-
wodem wydalenia go wraz z rodziną ok. 1888 roku z Bułgarii. 

Dopiero po latach padły nieco odmienne wyjaśnienia dotyczące faktycznej 
roli, jaką Piekarski miał wypełniać. Odkryte źródła carskie obejmujące okres jego 
pobytu na Bałkanach, wskazują, że Piekarscy byli agentami wywiadu 
go10. Piekarski miał dostarczać Rosjanom informacje o sytuacji politycznej na Bał-
kanach i początkowo wykonywał zadania zlecone mu przez odeski oddział ochrany 
w zakresie obserwacji rosyjskich emigrantów politycznych w tych krajach. Fakt ten 
poświadcza opublikowany dokument carskiego Departamentu Policji, który miałby 
niezbicie dowodzić, iż Piekarski mieszkając w latach 80-tych w Bułgarii, a następ-
nie w Rumunii, przez dłuższy czas (wiadomości sięgają lat 90-tych) był tajnym 
współpracownikiem carskiej policji politycznej, zaszyfrowanym pod pseudonimem 
„Zakkoni”, natomiast jego żona przybrała pseudonim „Singer”. Niezależnie jednak 
od motywów, którymi mogły być zarówno szantaż polityczny po procesie w 1880 
roku w Krakowie, gdzie był sądzony u boku Ludwika Waryńskiego za szerzenie 
idei socjalistycznych, jak i trudna sytuacja materialna chorującego na gruźlicę Pie-
karskiego, fakt współpracy z carską ochraną rzuca nieco inne światło na życiorys 
Polaka, uznanego za współtwórcę nowej prasy bułgarskiej. Wskazuje też na jego 
polityczne uwikłania i wpływ obcych agentur w kreowaniu opinii o innych naro-
dach w Bułgarii.  

Polskie zainteresowanie Bułgarią w pierwszej fazie nawiązywania wzajem-
nych kontaktów po pewnym czasie przekształciło się w poszukiwanie sprzymie-
rzeńców dla sprawy niepodległości polskiej, w efekcie znajdując zwolenników 
wśród Bułgarów. Dowodzą tego liczne wypowiedzi polskich autorów, wzmianki w 
polskiej prasie z tego okresu11 – ale i tu kładzie się na nie cieniem relacja z Rosją 

8 L. Dubacki, Piekarski (Rola Piekarski) Witold, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVI/1, z. 
108, Kraków 1981, s. 75-77.  
9 U. Kaczmarek, Dzieje Polaków na ziemiach bułgarskich, Poznań 1993; Z. Klejn, Polskie ślady w 
budowie nowożytnej Bułgarii 1887–1914, Łowicz 1999, s. 166. 
10 F.T., Witold Piekarski – współpracownik carskiej ochrany? , „Z Pola Walki” 1964, nr 3, s. 188-
189.  
11 K. Stępnik, Wojny bałkańskie lat 1912–1913 w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komen-
tarze polityczne, UMCS, Lublin 2012, s. 262. 
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determinującą takie działania. Więzi solidarności wszystkich Słowian nie stanowiły 
podstawy, wokół której nawiązywano wspólne kontakty pomiędzy obiema strona-
mi, gdyż jak pisał jeden z autorów polskich „sztucznie wyhodowany kwiat brater-
stwa słowiańskiego zaczyna wydawać coraz widoczniej zatrute owoce12” i jest on 
raczej „niedźwiedzim pazurem w rosyjskiej pieszczocie”13. 

2. Meandry we wzajemnych relacjach w zakresie kultury i nauki 
Stan bułgarskiego zaangażowania w kwestie współpracy naukowej i kultu-

ralnej oraz zbliżania narodów obrazują wypowiedzi zamieszczane w polskiej pra-
sie, a także piśmie, które u progu wieku XX stało się platformą prezentującą sytua-
cję pozostałych narodów słowiańskich. Redakcja czasopisma „Świat Słowiański”, 
regularnie zamieszczająca informacje o innych Słowianach, dostrzegła na swoich 
łamach niedostatek informacji o Bułgarii. W przededniu wybuchu wielkiej wojny 
światowej postulowała podjęcie przez Bułgarów akcji przeciwko propagandzie 
oczerniającej ich poza krajem, działań, które miałyby prostować wiadomości o 
Bułgarii przedstawiane przez pryzmat polityki serbskiej i greckiej14. W niedługim 
czasie pojawiła się informacja relacjonująca stan relacji w zakresie kultury i nauki. 
Pretekstem stał się bułgarski apel wystosowany przez sofijskiego prawnika Grego-
ra Wasilewa przedstawiony korespondentowi „Kureyra Litewskiego”o intensyw-
niejsze utrzymywanie kontaktów i popularyzację kultury polskiej w Bułgarii – 
gdyż jak pisano – mogłoby to posłużyć propagowaniu tam sprawy polskiej niepod-
ległości:    

Dlaczego tak słaby utrzymujecie kontakt z naszym ruchem umysłowym? 
Dlaczego zaniedbują nas wasze organizacyje społeczne i ekonomiczne? Wasze 
Towarzystwa literackie? Dlaczego wasi artyści, pisarze, publicyści nie przyjadą do 
Sofii i w odczytach i w wykładach nie poznajomią nas z Polską i jej wielka spra-
wą? Wszak macie tylu ludzi, tyle głów! Wobec nas jesteście bogacze!”15 

Na apel odpowiedziała młoda poetka z Litwy, Nora Walicka-Bucewiczowa 
(Eleonora Wręby-Bucewiczowa, ok. 1880 – po 1917), która przygotowawszy po 
francusku 10 wykładów, wyjechała z prelekcjami do Sofii. Jak się okazało po 5 
dniach wróciła do kraju, gdyż „gwałtowana tęsknota bułgarska za zbliżeniem się do 
naszej kultury ulotniła się gdzieś bez śladu, a wysoka temperatura uczuć słowiań-
skich, które miały powitać polskiego prelegenta, spadła o kilka stopni poniżej ze-
ra”16. 

12 Braterstwo broni, „Kurjer Warszawski” 1917, nr 36, s. 7. 
13 j. [M. Janik], „Bracia Słowianie” wobec nas, „Wiadomości Polskie” 1915, nr 14-15, s. 10. 
14 „Świat Słowiański” 1914, nr 114, s. 380 oraz Stosunki serbsko-bułgarskie, „Świat Słowiański, 
1914, nr 115;  Z. Stefański, Walka o równowagę bałkańską, s. 19-30. 
15 Kultura polska zbliża się do Bułgarów! „Świat Słowiański” 1914, nr 115, s. 38. 
16 Ibidem, s 39. 
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Zaproponowana przez Walicką-Bucewiczową problematyka nie znalazła za-
interesowania ani w Towarzystwie Słowiańskim, gdzie kontaktowała się z wielo-
letnim prezesem towarzystwa, profesorem uniwersytetu sofijskiego i byłym mini-
strem oświaty Stefanem Bobczewem (1853–1940), ani z poetą i wicedyrektorem 
Biblioteki Narodowej Stilijanem Czilingirowеm(1881–1962), ani też z przedstawi-
cielami stowarzyszenia „Biesiada Słowiańska”. Dla Bułgarów proponowane przez 
nią tematy były „drażliwe” i mogłyby zaszkodzić ustaleniom trójporozumienia, a 
sam fakt, że miałby być wygłoszone po francusku, nie po rosyjsku, stanowił o od-
rzuceniu przez Bułgarów złożonej przez nią propozycji. W konkluzji przytoczona 
została opinia samej zwolenniczki kontaktów polsko-bułgarskich, zamykająca się 
w słowach, iż „szanowni Bracia Bułgarzy przesadzają cokolwiek w gorliwości i 
mianowicie w stosunku do Rosji chcą być – bardziej papieskimi od papieża”17. 
Niechętne przyjęcie Polki, która w ramach prywatnej wizyty chciała wygłosić cykl 
odczytów związanych z dziejami Polski wynikał, jak sama relacjonowała, z nieu-
stannego oddziaływania Rosji na politykę zarówno wśród Polaków, jak i wolnych 
już Bułgarów. 

W atmosferze działań, kiedy nasilały się zabiegi o utworzenie niezależnego 
państwa polskiego, przypominano, że na drodze do realizacji tego celu stały nie 
tylko Austro‑Węgry ale i Rosja. W tym kontekście narastała krytyka związków 
wspólnotowych i nadal dominowała manifestowana niechęć do Rosji. Teksty pra-
sowe zamieszczane w takich okolicznościach rozprawiały się z utopijną i prze-
brzmiałą koncepcją wspólnoty wszystkich Słowian. Uważano ją za niebezpieczne 
zjawisko, także w tekstach kierowanych z prośbą o poparcie dążeń niepodległo-
ściowych do Bułgarów. W memorandum polskim, które ukazało się w prasie buł-
garskiej 28 maja 1915 roku, autorzy, starając się pozyskać sympatię i przychylność 
dla sprawy niepodległości, świadomi iluzoryczności działań wspólnotowych, 
skompromitowanych przez rosyjską politykę panslawizmu, odwoływali się do su-
my doświadczeń Bułgarów w relacjach z Rosją: 

Głos Polski nie do uczuć pobratymstwa z Bułgarami apeluje, bo to nie było-
by wystarczającym, ale do sumy doświadczeń i zawodów tego narodu, która mu, 
jednemu pośród Słowian odkryła w całej prawdzie istotę rosyjskiego braterstwa 
słowiańskiego18. 

W dokumencie adresowanym do Bułgarów nie więzi etniczne były argumen-
tem na rzecz poparcia, ale tradycja wspólnych antytureckich zmagań i rozczarowa-
nie polityką Rosji. Przywoływano więc pamięć Władysława Warneńczyka, przy-
pominając, że był pierwszym Polakiem, który poniósł śmierć w walce o wyzwole-
nie Bułgarów spod panowania osmańskiego. Na łamach „Kuriera Warszawskiego” 

17 Autor relacjonujący sytuację po następstwach tego apelu, ukazywał w swym tekście podejmowa-
ne próby zaangażowania w rozwoju relacji kulturalnych i naukowych na linii Polacy-Bułgarzy. Zob. 
Ibidem, s. 42. 
18 t. g. [T. S. Grabowski], Głos Polski do niezawisłego Bułgara, „Wiadomości Polskie” 1915, nr 3, 
s. 2–3. 
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już w trakcie zmagań podczas I wojny światowej, Polaków i Bułgarów, miało łą-
czyć przede wszystkim doświadczenie rosyjskiego ekspansjonizmu i wynikające 
stąd cierpienia: 

Dzięki obecnej wojnie zetknęły się ze sobą narodowości bliskie sobie pocho-
dzeniem i uczuciami, ale dalekie rozmieszczeniem geograficznem. Mamy tu na 
myśli Polaków i Bułgarów, walczących razem ramię w ramię przeciw wspólnemu 
swemu wrogowi – „oswobodzicielce” Rosyi. I nas i Bułgarów dużo krwi i łez 
kosztowała jej opieka i starania, by wszystkich Słowian połączyć pod swym ber-
łem, a raczej knutem19. 

Jednoznaczne określenie powodów zaangażowania we współpracę kulturalną 
z piętnem wpływów rosyjskich, wskazuje, jak duże znaczenie w kontekście słabną-
cego poczucia istnienia jakieś wyobrażonej wspólnoty słowiańskiej rozbitej przez 
politykę prowadzoną przez Rosję miała literatura. 

3. Literatura jako pośrednik w kształtowaniu wzajemnych relacji  
w zakresie kultury i nauki 

Jak zauważał Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975), bułgarski sprzeciw 
wobec prywatnych prelekcji Nory Walickiej-Bucewiczowejnie oddawał w pełni 
realiów tych czasów w Sofii i nastawienia wobec kontaktów w zakresie kultury. 
Choć „rzecznicy oficjalnego »słowianofilstwa«”  – jak pisał – nie mogli znaleźć 
czasu ni miejsca na odczyty polskie o Pułaskim, Kościuszce, belwederskiej nocy 
lub tajemnicy lasów świętokrzyskich20, to jednak na uniwersytecie sofijskim, bez 
jakiejkolwiek agitacji nauczano języka polskiego, a swoje wykłady z zakresu języ-
koznawstwa slawistycznego prowadzili profesorowie Stefan Mladenow (1880–
1963), Benjo Stefanow Conew (1863–1926). Historię literatur słowiańskich wy-
kładał profesor Bojan Penew (1882–1927), zapoznając studentów z polską 
literaturą romantyczną. Owocem zajęć uniwersyteckich było rosnące zainteresowa-
nie kulturą polską i to właśnie literatura stawała się pośrednikiem, kształtującym 
bułgarskie spojrzenie na Polaków21. Potwierdza to list nieznanego bliżej wielbicie-
la poezji i sztuki, rozmiłowanego w literaturze polskiej czytanej w oryginale, słu-
chacza filozofii i żołnierza bułgarskiego, Stanko Karadżowa, który poległ w pierw-
szej bitwie pod Lozengradem (Kirk-Klisse) prawdopodobnie 22 października 1912 
roku, kiedy wojska bułgarskie zajęły miasto w walce z oddziałami tureckimi: 

Bracie Polacze! Dziwna rzecz, jak o twojej nieszczęśliwej Polsce ciągle teraz 
myślę. Za Bułgarię idę walczyć, a śnią mi się Wasze mazowieckie pola i puszcze 
litewskie, słyszę szum skrzydeł waszych husarzy, lub tęskną piosnkę ułańską. One 
mnie niosą na trakijskie pola, a wierzę, że i ty je czujesz tam, nad Wisłą i myślą 

19 Braterstwo broni, „Kurjer Warszawski” 1917, nr 36, s. 7. 
20 T. S. Grabowski, Bułgarja wobec wojny i sprawy polskiej. (Zamiast przedmowy), [w:] Ankieta 
bułgarska w sprawie polskiej (1915–1916, Piotrków 1917, s. IX. 
21 Pomijam tu działalność polskiej emigracji w Bułgarii.  
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jesteś przy mnie. – Bracie! powiadam Ci gotuj się, bo i na Was czas niedługo za-
woła. Czuć w powietrzu świata dzisiaj – wolności wołanie – z Bałkanu ono wyj-
dzie – ale dojdzie i do Was, a wówczas chwytaj, bracie, za oręż, zwyciężaj lub giń, 
jeśli tego będzie potrzeba! (… ) Jeśli zginę, nie płacz po mnie, lecz przeczytaj sobie 
którą z pieśni Botewa i odwiedź na najbliższym cmentarzu krzyż Waszych po-
wstańców. Jeśli z życiem wrócę, choćby pieszo powędruję do Polski i pokłonię się 
cieniom Warneńczyka, u wawelskiego jego grobowca… 

 
Nie zapomnij o mojej Ojczyźnie… 
Niech żyje wolna i zjednoczona Bułgarja! 
Niech żyje wolna i niepodległa Polska” 

18-tego października 1912  
Na pozycjach I-ej (trakijskiej) armji 
Twój Stanko Karadżow22. 

 
Opublikowany w polskim wydaniu Ankiety bułgarskiej w sprawie polskiej 

(1915–1916) przez T. S. Grabowskiego list Karadżowa wskazywać miał i potwier-
dzać bułgarskie zrozumienie i zaangażowanie w sprawy polskiej niepodległości. 
Literatura stała się też, jak pisał T. S. Grabowski „pomostem ideowym pomiędzy 
dwoma tak odległymi narodami, podobieństwo zaś losów politycznych, łączność 
przez wspólnego wroga dopełnia pracy nad wzajemnym zbliżeniem i poznaniem 
się”23. Słuszności tych twierdzeń dowodzi zaangażowanie w rozwój kontaktów 
polsko-bułgarskich samych władz bułgarskich i uczynienie już w wolnej Polsce 
literatury jako integratora takiej współpracy.  

Niepodważalne zasługi dla rozwoju takich kontaktów położył profesor Uni-
wersytetu Sofijskiego Bojan Penew, który pojawił się w Polsce po raz pierwszy 
jeszcze w 1913 roku. Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 
akademickim 1923/1924, w Krakowie, Warszawie i we Lwowie głosił cykl wykła-
dów24 poświęconych piśmiennictwu bułgarskiemu od jego zarania do roku 1878, 
zwracając uwagę, iż to literatura bułgarska była pierwszą wśród słowiańskich i 
wpłynęła na rozwój niektórych literatur słowiańskich. Literatura stawała się takim 
integratorem i służyła w nawiązaniu współpracy wolnej Polski z Bułgarią także w 
innych zakresach.  

Zaprezentowane powyżej, wybiórcze przykłady działań ludzi w określonej 
sytuacji geopolitycznej, dokumentują nawiązywanie niesformalizowanej współpra-
cy w zakresie kultury i nauki, dając początek faktycznym kontaktom, służący mnie 
tylko bliższemu poznaniu, ale również wzajemnemu wsparciu. Na tej podstawie 

22 S. Karadżov, List z pod Kirk-Kilisse, [w:] T. S. Grabowski, Bułgarja wobec…, op. cit., s. XXIV.   
23 Ibidem, s. XI. 
24 B. Penew, Literatura bułgarska do roku 1878, oprac. i przyg. J. Gołąbek, wstęp S. Szober, War-
szawa-Wilno 1938. 
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wskazać można, iż w pierwszej fazie takich kontaktów dla Polaków Bułgaria była 
przykładem skutecznych dążeń wolnościowych, po czym  ewoluowała w kierunku 
poszukiwania wsparcia dla sprawy niepodległości polskiej. Cieniem na drodze 
wzajemnego zainteresowania kładła się polityka Rosji, która m.in. poprzez siatkę 
swoich agentów, próbowała zachować strefę wpływów na Bałkanach. Na ile była 
to polityka skuteczna pokazuje „bułgarska przygoda” N. Walickiej-Bucewiczowej, 
choć dowodzi ona również, iż niezależnie od prób rosyjskiego oddziaływania na 
politykę Bałkanach, z bułgarskiej perspektywy o rozwoju zainteresowania odmien-
ną kulturą decydowała fascynacja literaturą polską, co w przyszłości doprowadziło 
do trwałych działań w zakresie współpracy naukowej i kulturalnej.  
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Академик Константин Косев,  
БАН 

 
МОТИВИТЕ НА ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДЪР ВТОРИ  

ДА ОБЯВИ ВОЙНА НА ТУРЦИЯ В 1877 Г. 
 

Прави впечатление, че мотивите, които принуждават руското царско 
правителство да обяви война на Османската империя през 1877 г., се различа-
ват съществено от тези за предишните руско-турски войни. Докато в почти 
всички предишни войни Русия е била инициатор с ясно проявени нападателни 
намерения, то в Освободителната за нас българите война това не е така. Нап-
ротив, в този случай Русия не е готова за война и се стреми по всевъзможни 
начини да я избегне. 

След поредица от победоносни за Русия войни, започнали още през XVI 
век, в средата на XIX век император Николай Първи, ползващ се със самочув-
ствието на европейски повелител, самонадеяно решава да нанесе нов удар на 
Османската империя. Така започва Руско-турската война от 1853–1856 г. – 
т.нар. Кримска война.Този път обаче западните съперници на Русия, които 
също имат свои интереси на Балканите, застават решително на страната на 
султана. Създадената антируска (т. нар Кримска) коалиция с участието на Ан-
глия, Франция, Австрия и Сардинското кралство печели войната. Поражение-
то на Русия слага край на хегемонията й в Източния въпрос. Съгласно Париж-
кия мирен договор от 1856 г. западните държави стават покровители на султа-
на и гаранти на балканското статукво. Русия губи правото си да бъде покро-
вител на балканските православни християни в Османската империя, отнемат 
й цяла Бесарабия, забраняват й да поддържа военен флот в Черно море и дори 
да разполага с военни арсенали по Северното Причерноморие. Тези унизи-
телни клаузи на Парижкия договор практически превръщат Русия във второс-
тепенна държава. 

Потънал в покруса, император Николай Първи скоропостижно издъхва 
(2 март 1855 г.). Наследникът му на престола император Александър Втори е 
изправен пред тежки изпитания, понасяйки болезнено преживяната катастро-
фа. Осъзнавайки добре голямата изостаналост на Руската империя, новото 
царско правителство, оглавено от княз А. Горчаков, набелязва амбициозна 
реформена програма за нейното цялостно преустройство и модернизация.Това 
съответно налага и съществена промяна във външната политика на Русия. 
Главната й външнополитическа цел е насочена към премахването на дискри-
минационните клаузи на Парижкия договор и възстановяването на руския 
престиж като велика сила в Европа. Източният въпрос отпада от приоритети-
те на царското правителство. Александър Втори се зарича никога да не воюва 
срещу Османската империя и безусловно се присъединява към политиката на 

 149 



останалите европейски държави за запазване статуквото на Балканите. При 
това положение Източният въпрос навлиза във фаза на продължителна стаг-
нация, а балканските освободителни движения, включително и българското, 
се оказват в състояние на пълна безизходица. Поради тази причина лидерите 
от радикалното направление на българската национална революция се ориен-
тират към универсалната по онова време политическа стратегия, прилагана от 
другите движения в Европа и на Балканите. Тази стратегия предвижда чрез 
масова въоръжена акция да се интернационализира освободителната кауза до 
степен, че да се предизвика намесата на достатъчно влиятелни и заинтересо-
вани субекти на международната арена, сиреч на т.нар. велики сили, с надеж-
дата за евентуално благоприятно политическо решение на въпроса чрез война 
или дипломатическа конференция. 

Въстанието в Босна и Херцеговина през лятото на 1875 г. поставя нача-
лото на поредната нова политическа криза на Балканите, а Априлското въста-
ние през 1876 г. още повече я задълбочава. Сериозно разтревожено от това 
развитие на събитията, царското правителство предприема редица диплома-
тически инициативи за мирно уреждане на конфликта. Всичките му  усилия в 
това отношение обаче завършват без успех. 

След провала на всички дипломатически опити за мирно решение на из-
точната криза, в началото на  февруари 1877 г. император Александър Втори 
нарежда на военния министър Д. А. Милютин да подготви срочно аргументи-
ран доклад с мотивирано предложение за окончателно решение на мъчител-
ния въпрос – какво да се прави, дали се налага Русия отново да воюва с Ос-
манската империя? 

Докладът на Милютин, който предлагам на вниманието на читателите, е 
изключително важен документ, който разкрива истинските мотиви за съдбов-
ната Руско-турска война през 1877–1878 г. Учудващо е, че този документ е 
останал досега извън вниманието на историците – специалисти. Докладът на 
Милютин се появява съвсем случайно като приложение № 2 в обнародвания 
дневник на генерал М. Газенкампф, един от съветниците на руския военен 
министър, който участвал в подготовката на документа (М. Газенкампф. Мой 
дневник 1877–1878 г. С.Петербург, 1908). 

Докладът на Милютин е уникален документ, който ни предлага автен-
тична информация, предназначена за руските държавни ръководители начело 
с императора. Затова може да се приеме, че информацията в него е абсолютно 
достоверна. В доклада се съдържат анализи, съображения и конкретни стано-
вища за решенията и действията на царското правителство по актуалните 
проблеми във връзка с източната криза. В доклада откровено се изразяват 
настроенията, нагласите, намеренията, опасенията и колебанията на руските 
държавници по злободневния въпрос на деня – мир или война. Докладът има 
конкретно практическо предназначение с оглед подготовката и приемането на 
окончателно политическо решение. 
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От доклада става ясно, че в момента Русия не е готова и не желае война, 
поради което се старае да я избегне. Същевременно става ясно, че Русия по 
никакъв начин няма да допусне разрушаването на своята репутация като пок-
ровител и защитник на балканските християни. Разрушаването на тази репу-
тация се преценява като посегателство срещу съществуващите руски позиции 
и влияние на Балканите, придобити с руска кръв и много жертви в предишни-
те войни. В доклада се изразява категоричното становище, че в името на тази 
цел Русия е длъжна непременно да воюва. В този случай войната се смята за 
отбранителна и заслужава да се рискува. 

От доклада личи, че към този момент надеждите за мирен изход от из-
точната криза все още не са изживени. Въпреки разочарованието от провала 
на Цариградската конференция, руските държавници продължават да се надя-
ват, че ще успеят да ангажират държавите от европейския концерт за нов ко-
лективен натиск върху Високата Порта за изпълнение на  решенията на вели-
ките сили. В доклада са формулирани четири условия, които в смекчен вари-
ант преповтарят решенията на Цариградската конференция. Тези условия се 
съдържат в подготвената от царското правителство по това време циркулярна 
нота до държавите от европейския концерт за нов колективен демарш за въз-
действие върху Високата Порта. Този документ се отличава с това, че в него 
се предвиждат гаранции за изпълнението на реформите. Гаранциите се изра-
зяват със заплашителната фраза, че ако Високата Порта не изпълни исканията 
на Европа, ще бъдат предприети наказателни „действени мерки“, без да се 
уточнява какви. 

През месеците февруари и март 1877 г. граф Н. П. Игнатиев обикаля 
спешно европейските страни с поръчението да връчи лично циркулярната 
нота на правителствата в Берлин, Виена, Рим, Париж и Лондон. Формално 
мисията на Игнатиев е успешна. Навсякъде го посрещат радушно и всички 
правителства подкрепят руската нота. На 31 март 1877 г. в Лондон е подписан 
т.нар. Лондонски протокол, с който великите сили отново приканват Високата 
Порта да изпълни решенията на Цариградската конференция. Добре осведо-
мена, че освен Русия няма друга европейска държава, която възнамерява да 
предприеме наказателни „действени мерки“ против Османската империя, Ви-
соката Порта и този път отхвърля исканията на великите сили. Така възмож-
ностите за решаването на източната криза по мирен начин са окончателно 
изчерпани. 

На 10 април 1877 г. въз основа на доклада на Милютин Коронният съвет 
при императора взима решение за обявяване война на Османската империя. 
Това става с царския манифест на 24 април с.г. 

В доклада на Милютин се съдържат много интересни разсъждения от-
носно характера и целите на предстоящата война. Прави впечатление изразе-
ното становище, че войната трябва да се води, без да се плашат и дразнят дру-
гите държави от европейския концерт. В това становище очевидно прозират 
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опасенията от призрака на Кримската катастрофа. Има обаче и друго обясне-
ние, което е свързано със споменатото принципно становище на царското 
правителство, че балансът в равновесието на великите сили в Европа е мно-
гократно по-важен за стратегическите интереси на Русия от всякакви придо-
бивки по Източния въпрос. От тук произтича заключението, че с оглед целите 
на войната се открояват два основни стратегически акцента. Първият е да се 
запази руската репутация като покровител и защитник на балканските хрис-
тияни, а вторият – да се запазят нормалните отношения на Русия с всички 
държави от европейския концерт. Както личи от доклада на Милютин, съчета-
ването на тези два стратегически акцента предизвиква известно раздвоение в 
политиката на царското правителство. В руското държавно ръководство се 
очертават явни различия относно смисъла и целите на войната. Едната групи-
ровка е настроена в духа на  някогашната традиционна руска настъпателна 
политика срещу Османската империя, а другата е свързана с новия реформа-
торски курс за проевропейска ориентация на Русия. В едната доминират сла-
вянофилите и военните, а в другата – приближените на канцлера Горчаков и 
дипломатите. Разногласията между тях се отразяват неблагоприятно върху 
действията на царското правителство както при подготовката и в хода на во-
енната кампания, така и на мирните преговори след войната. Въпреки всички 
затруднения Русия печели войната и постига набелязаните си цели. Българс-
ката освободителна кауза обаче не успява да извоюва очакваното оптимално 
политическо решение. Нейното постижение се ограничава в рамките на възс-
тановената българска държавност, но само върху част от българската етни-
ческа територия. 
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Десислава-Девора Атанасова, студент 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 
ПЪТЕПИС НА МИХАЛ ЧАЙКА-ЧАЙКОВСКИ 

КАТО ДОКУМЕНТ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 
В ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ 

 
 

Обект на анализ е малко познат у нас, а преиздаван в Европа текст на 
Михал Чайка-Чайковски (Садък паша) за пътуването му из Македония, пуб-
ликуван през 1862 г. Той представлява пътни бележки за българските земи по 
време на обиколка, предприета от М. Чайковски през 1861 г. През месец ав-
густ той пристига в Солун с руски параход. Оттук пътят му е към Източна 
(Вардарска) Македония. Където минава полският революционер емигрант, 
среща компактно българско население. Пътеписът сочи, че авторът му пре-
минава през знакови за българщината пунктове: Енидже Вардар, Воден, Ост-
ров, Баница, Битоля, Прилеп и Велес. Известно време полякът пребивава във 
Велес и оттам продължава за Скопие и Косово. 

Информацията за този балкански ареал с преобладаващо българско на-
селение е поднесена на фона на широк исторически и културологичен кон-
текст. Ценен е погледът на политика в изгнание, който съумява да намери 
паралели между положението на потиснатото население в две империи – на 
загубилите независимостта си българи и на сънародниците си в поделената на 
три Полша. 

И за непосветения читател е достатъчна илюстрация фрагмент от пъте-
писа, изобилстващ от информация за факти, топоси и личности, свързани с 
Балканите, успоредена със ситуацията в родината му: 

Във времето, когато Мустафа паша, потомък на Скендер бег Кастриот, 
дигнал бунт срещу султан Махмуда, арнаутите завзели българските села заедно 
с града [Велес – б.м., Д.-Д. А.], където се разполагали със сила и безчестие, как-
то враговете на Полша и до ден днешен. Арслан бей, най-храбрият от бойците 
на Мустафа паша, се настанил във Велес; той яздел българите като коне, за да 
не мърси арнаутските си царвули с българска кал; ругаел молещите се в храма 
българи, и за да развлече своите спахии, заповядал да колят и да бесят богобо-
язливия народ. По улиците биели с камшици жените и децата; и във Велес било 
тъй, както беше по-късно в Познан, в Краков, в Лвов и в самата Варшава. 
Очевидно Чайковски „чете“ историята на България в духа на времето. 

Нещо повече. Участникът в Ноемврийското въстание, инициаторът и най-
изтъкнатият ръководител на мрежата от политически агенти на „Хотел Лам-
бер“ в Европейска Турция, а след това османски генерал под името Садък 
паша, създателят и командирът на славянския полк Отомански казаци е ви-
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соко образован, добре подготвен, изключително компетентен и опитен поли-
тически деец. Той наблюдава и коментира фактите като истински учен, а та-
лантливото му перо увеличава стойността на публикацията. 

Важно е, че написаното от Чайковски може да се разгледа в дискурса на 
културната антропология на Балканите и на славянството. 

През динамичния XIX век съдбата на българския народ навлиза по-
широко в политическия и в културния живот на Европа, занимава обществе-
ното мнение, става тема в политическите среди и в периодичния печат. Ми-
налото и настоящето на българите, както и прогнозите за бъдещето им, са 
обект на коментари в различни по жанр текстове. Журналисти и пътешестве-
ници, наблюдавали живота по българските земи, го отразяват реалистично, 
като не скриват симпатиите си. 

 Създава се литература (книжнина, включваща и научни текстове) по 
българската тема. България и народът й с неговите бит, традиции, философия, 
история, култура са предмет на публикации на редица европейски и специал-
но на славянски автори. Прозаици и поети създават произведения, свързани 
със събития от миналото и съвремието на българите. Български мотиви има 
във всички родове литература. Художествената и обществената мисъл на Ев-
ропа и на славянството заемат недвусмислена позиция в подкрепа на стреме-
жите на българите към независимост. 

Тази тема е широко застъпена в славянските литератури, тъй като пове-
чето от славянските народи познават участта на българите. В трагичната им 
участ те виждат своите неволи и тежненията си. В съдбата на покорените 
българи, устремени към политическа и духовна независимост, те припознават 
своите идеали и борби. Славянските народи, които познават могъществото, 
съчувстват на братята си по кръв и по език, готови са да им помогнат, което в 
края на 70-те години става факт. 

 Топосът България присъства в значими произведения на славянски ав-
тори без предпоставени идеи, пропити единствено от чувството за братска 
обич и състрадание. Начинът на мислене и чувствителноста на тези творци са 
показателни за духа на времето в обхванатата от идеите на променяща се Ев-
ропа от времето на „Пролетта на народите“. 

 В тази проблематика творчеството на Михал Чайка-Чайковски е безс-
порно начело не само хронологически. 

Създаденото през XIX век общо славянско движение, което обхваща 
научния, обществния и литературния живот, внушава симпатии към славянс-
твото и издига идеали, които намират отражение в полския месианизъм, чеш-
кия коларизъм, южнославянския илиризъм и руското славянофилство. Този 
славистичен романтизъм, свързан дълбоко с националното възраждане на 
славянските народи, открива един забравен народ на Балканите. Писмените 
свидетелства на тази тема през погледа „отвън” са особено ценни и значими. 
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Текстове като пътеписа на М. Чайковски за Македония са от голямо 
значение не само заради факта, че попълват бяло петно в документалистика-
та. Той безспорно е ценен извор, а контекстовият му прочит го прави многоп-
ластов и модерен още тогава. Повече от век и половина той остава образец на 
дискурсивен текст, който поставя М. Чайковски в редицата на винаги актуал-
ните автори, чието многопластово творчество може да бъде интерпретирано 
многостранно. 
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Доц. д-р Елена Хаджиниколова, 
Институт за исторически изследвания към БАН 

 
МЕМОАРИТЕ НА МИХАИЛ ЧАЙКОВСКИ – 

ЦЕНЕН ИЗТОЧНИК ЗА ВРЪЗКИТЕ НА ПОЛСКАТА 
АГЕНЦИЯ В ЦАРИГРАД С БЪЛГАРИТЕ 

(50-ТЕ – 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК) 
 

Полската агенция в Цариград се създава през 1841 г. благодарение на 
княз Адам Йежи Чарториски, видния деец на Полското въстание от 1830–
1831 г. В своята политика на Балканите ръководителят на „Отел Ламбер“ се 
ориентира към сътрудничество с Франция и Англия, а тази негова политика 
се ръководи от турската столица през 40-те години от Михаил Чайка-
Чайковски, поляк от украински произход. Работата на Полската агенция по 
отношение на българите в Османската империя е много слабо позната в бъл-
гарската, полската, украинската и румънска историография. Най-голям е при-
носът на българските учени, които изучават връзките на институцията с бъл-
гарските църковни борби през 40-те – 70-те години на XIX век, преди всичко 
с църковните водачи и с видните български митрополити. Някои историци 
отделят също внимание на влиянието на агенцията върху политиката на 
Александър Екзарх, френски възпитаник и деец на църковните борби. Възг-
лавяването на Полската агенция от Михаил Чайковски има за полското осво-
бодително движение определени политически задачи, които също следва да 
се изучат, а те сочат мястото на българите в интересите на полската емигра-
ция в Цариград. Всичко това ме накара да се обърна към поставения въпрос. 

Чайка-Чайковски е поляк, роден в Украйна, край Киев, който е тясно 
свързан с живота на казаците „староверци“ от р. Дон, участници в армията на 
Игнат Некрасов. Част от тези казаци се преселват в Северна Добруджа (Тул-
чански санджак) и тук стават известни между населението като „некрасовци“ 
(„донски казаци“). Българите в Добруджа ги знаят и като „кубански казаци“, 
защото от тях също има на р. Кубан, където те създават свои селища. Некра-
совците се настаняват главно в делтата на р. Дунав при липованите „старо-
верци“ (руснаци, проповядващи православие от стария обред). Липованите 
идват в Северна Добруджа през 20-те години на ХVІІІ век. Според в. „Маке-
дония“ некрасовците имат пряко отношение към българското църковно дви-
жение и към Екзархията в Тулчански санджак, защото те влияят над власите 
и гърците в областта. Във в. „Турция“ пише, че през 1871 г. в Тулча има 5000 
български къщи, сред които са и къщите на власите и казаците. Силната бъл-
гарска община и женско дружество в града обаче полагат големи грижи за 
спечелването на казаците. Тулчанските българи очакват те да се отнесат доб-
ре към политиката на Екзархията и към митрополит Григорий Доростоло-
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Червенски. По тази причина мемоарите на Чайковски, публикувани в Бълга-
рия от дъщеря му Каролина Суходолска, са важен източник за българо-
полските отношения през 50-те –60-те години, а дори и за времето на Българ-
ската екзархия през 70-те години. 

 В основата на политиката на Полската агенция в Цариград са „Славян-
ското дружество“ в Париж, „Отел Ламбер“ на княз Чарториски и вестник „La 
Polongne“. Институцията е клон на „Отел Ламбер“ в Париж. Според Пиер 
Воалери Полската агенция в Цариград успява да създаде своя мрежа от аген-
ти от Кавказ до австрийската граница. Тя се опира на ордена лазаристите в 
Цариград, който изпълнява своя мисионерска работа в турската столица и в 
„Македонска България“. 

Оригиналът на мемоарите на Чайковски се пази, според Симеон Дамя-
нов, в архива на библиотеката на Румънската академия на науките. През 1898 
г. части от него са публикувани в Русия в сп. „Руска старина“, а веднага след 
това Каролина Суходолска издава в България частите от него, свързани с бъл-
гарите. В Полша дейността на Чайка-Чайковски и на неговите мемоари прив-
лича вниманието на редица учени като Левак, Равица-Гавронски, Йежи Сков-
ронек, Мария Стражевска, Худриковска и др. Може би тука е мястото да се 
цитира Сковронек, който пише, че благодарение на „Отел Ламбер“ между 
поляците и българите настъпва голямо сближение, а между сътрудниците на 
„Отел Ламбер“ се явява мнение за създаване на отделна и свободна българска 
държава. 

 Най-ранен интерес към взаимоотношенията на Чайковски с българите 
след създаването на Полската агенция в Цариград проявява Крумка Шарова. 
Тя посвещава редица статии на българите, учещи в Париж и на техните връз-
ки със „Славянското дружество“ през 1848–1851 г., на политиката на полска-
та емиграция към тези българи в Париж през 1842–1843 г., а и на оформящия 
се български политически център във френската столица през 40-те години на 
ХІХ век. В своите изследвания Крумка Шарова обаче оставя Чайковски на 
заден план. Неговите връзки с борбите на нашите сънародници, след като той 
започва да работи в Полската (Източна) агенция в Цариград, са също неизвес-
тни. Кр. Шарова очертава обаче средите във Франция, които поддържат пол-
ската емиграция при нейната бъдеща дейност в българските земи. 

 Сред българските учени голямата заслуга в изучаването на Полската 
агенция в Цариград и на ролята на Чайковски в нея принадлежи най-вече на 
Симеон Дамянов. Този автор проследява френската политика на Балканите 
през ХІХ век и търси в нея причините за дейността на полската емиграция в 
турската столица. Тази тенденция в произведенията на С. Дамянов се обясня-
ва и от факта, че Полската агенция получава голяма финансова помощ от 
Франция, а нейните дейци са с френски паспорти. Симеон Дамянов е единст-
веният български учен, който използва изцяло мемоарите на Чайковски, запа-
зени в Румънската академия на науките. Той работи много задълбочено и с 

 157 



архива на Чарториски в Краков. Авторът обаче изгражда своето съчинение 
само въз основа на установените връзки на полската емиграция в Цариград с 
Франция, без да вижда „украинската нишка“ в Чайковски. 

 Първите стъпки на Полската агенция в Цариград са в Сърбия през 40-
те години. Там тя се заема да създаде благоприятна обстановка за изработва-
нето на „Начертанието“ през 1844 г. Ангел Димитров се спира на тази роля на 
Полската агенция и на факта, че тогава тя се ръководи от Чайковски. Така би 
могло да се допусне, че полякът помага за създаването на „Начертанието“, 
документ, който през 1861 г. Гарашанин използва за преговори с Гърция и за 
изпращане на свои агенти в района, ограничен от Адриатическо море – Елба-
сан – Охрид – Прилеп – Велес – Кратово –Джумая до Стара планина.  

Ролята на Чайковски в Полската агенция при изработването на „Начер-
танието“ много точно се очертава в документалния сборник, дело на Маке-
донския институт, с надслов „ Сръбските интриги и коварства срещу Бълга-
рия (1804–1914 г.)“. Според документите в него Чайковски подкрепя Сърбия 
през 40-те – 50-те години, но само с оглед на политиката на „Отел Ламбер“. 
От друга страна, Чайковски съгласува своята работа в Сърбия не само с Чар-
ториски в Париж, но и с видния водач на полското въстание Адам Замойски, 
който живее в Лондон. Полската емиграция иска тогава Сърбия да поддържа 
добри отношения с България и да се бори за бъдеща илирийско-българско-
сръбска държава. Авторите на документалния сборник обаче питат какви са 
връзките на полската емиграция в Цариград с Тайния белградски кръжок, 
ръководен от Матия Бан, който е създателят на „Начертанието“ и на „План за 
създаване на Югославянска държава от Стара Сърбия със София и цяла Сла-
вянска Македония“. От една страна, Тайният белградски кръжок сътрудничи 
с Иларион Макариполски и Неофит Бозвели още от 1845 г. Тайният белград-
ски кръжок на Матия Бан, от друга страна, както пише Елена Хаджиниколо-
ва, през 1861 г. спомага между Илия Гарашанин и Гърция да се постигне пър-
вото споразумение за разделянето на областта Македония. Тогава сръбската 
пропаганда се насочва в Южна Македония благодарение на Матия Бан. След 
гръцко-сръбските преговори от 1861 г., през 1867 г. Румъния води нови пре-
говори със Сърбия, свързани с островите в делтата на река Дунав и с българс-
ките земи между Русе – Варна – Черно море и цяла Добруджа. Сърбия тогава 
иска цяла България до Стара планина. 

Йежи Сковронек, който публикува в България свое изследване върху 
връзките на Чайковски с българското църковно и просветно движение през 
40-те – 50-те години, пише, че веднага щом Чайковски идва в Цариград през 
1841 г., той се заема да спечели казаците-некрасовци в Северна Добруджа. 
Според Сковронек през 1843 г. Чайковски се обръща също към църковно-
просветните борби на българите във Вардарска Македония, търсейки подкре-
пата на български учители и търговци, а също на видния български митропо-
лит Авксентий Велешки. Чайковски поставя задачата пред Полската агенция 
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да помогне на „Македонска България“. Тази неизвестна политика на полската 
емиграция към Македония днес много активно се подкрепя от Пиер Воалери, 
автора на двете биографии на Александър Екзарх. Според Воалери Алексан-
дър Екзарх е „българският глас“ в Полската агенция в Цариград, който спо-
деля разбирането на лазаристите, че съществува на Балканите „Македонска 
България“. 

Отделни позовавания на полската емиграция прави и Николай Генчев в 
своя студия за мястото на България между католицизма, Франция и Ориента 
през 40-те – 50-те години на ХІХ век. Изследването отново е посветено само 
на връзките на полската агенция с френската дипломация, без да се очертава 
дейността на Чайковски. 

Когато се пише за Чайка-Чайковски, трябва преди всичко да се подчер-
тава, че той носи постоянно, както през 40-те, така и през 50-те и 60-те годи-
ни, съзнание за своя украински произход и за връзката си с донските и с ку-
банските казаци. Този подход към делото на видния полски деец в българска-
та историография има Ванда Смоховска-Петрова. Тя се спира на „казашката 
природа“ на Чайковски. През 1850 г. полякът приема исляма, а през Кримска-
та война (1853–1856) се бие на страната на турците със своя казак-алай, воен-
но формирование от „османски казаци под полско управление“. Ванда Смо-
ховска посочва, че турците наричат винаги Чайковски „запорожки атаман“. 

Ванда Смоховска се спира също и на друг важен въпрос от политиката 
на Чайковски през 60-те години – на неговите връзки с Българската уния и с 
българите-униати, сред които е д-р Георги Миркович от Сливен. Заедно с д-р 
Миркович Чайковски през 1866 г. се заема да формира турско-български 
училища. Днес редица учени като Велко Тонев, Иван Ванков, Жечо Атанасов 
и Никола Чакъров доказват, че тази идея на Чайковски и на българите-униати 
се отнася само за Тулчански санджак, където полякът иска да спечели благо-
разположението на турската политика. 

 На връзките на Чайковски с д-р Миркович се спират също Стоян Заи-
мов и Стоян Костов, които осъждат участието на полската емиграция и на 
казак-алая в „Черния кабинет“ на Али паша през 60-те години. „Черният ка-
бинет“ се създава през 1868 г. и тогава в него работят дейци на казак-алая на 
Чайковски. 

Накрая искам да посоча, че и аз също имам изследвания, посветени на 
Чайковски, в които разглеждам неговите връзки с църковните борби на тул-
чанските българи през 50-те – 70-те години на ХІХ век. В тези връзки аз виж-
дам преди всичко голяма заинтересованост на видния полски деец към съдба-
та на „староверците“ казаци и липовани в Тулчански санджак. Той се бори да 
защити техните интереси в делтата и островите на р. Дунав. По тази причина 
Чайковски свързва тези добруджански казаци и липовани с църковните борби 
на тулчанските българи през 60-те – 70-те години. Една от статиите ми, пос-
ветена на връзките на Чайковски с казаците, липованите и тулчанските бъл-
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гари през 60-те – 70-те години, публикувах в Одеса. Тук тя се посрещна мно-
го радушно от нашите колеги-историци в Украйна. Имам статия по тези въп-
роси и в готвения сборник за 75-годишния юбилей на проф. Стефан Дойнов. 
В тази статия вече се спирам и на връзките на Чайковски с българите-униати 
при формирането на Тулчанската епископия на Доростоло-Червенската ек-
зархийска епархия на Българската екзархия. 

Всичките тези посочени изследвания относно мисията на Чайковски в 
Полската агенция и в земите на Османската империя от 40-те до началото на 
70-те години налагат още по-точно да се прецезира поведението на Полската 
агенция към българите и към техните интереси в пределите на Османската 
империя. Подходяща предпоставка за тази задача са мемоарите на Чайковски. 

* * * 
Въз основа на отпечатаните от Каролина Суходолска в България части 

от мемоарите на Чайковски може да се каже, че полският деец идва в Цариг-
рад с ясни задачи, поставени му от „Отел Ламбер“. По тази причина той се 
ангажира веднага с укрепването на сръбската държава и на властта на „уста-
вобранителите“. От друга страна, той още през 1841 г. посещава Източна 
Тракия, за да установи какво е населението, което обитава областта. Стига до 
Енос, Родосто и Кешани и установява наличието на многобройни български 
села, подложени на гръцка и турска асимилация. От Източна Тракия през 
1842 г. той се прехвърля в Добруджа и обикаля селищата на „староверците“. 
При пътуването си из Добруджа той констатира, че добруджанските татари 
силно угнетяват българите. Така полският деец определя част от границите на 
земите на българите. 

 През Кримската война Чайковски се бие със своите казаци в Добру-
джа, искайки, както той пише, да влезе в полските земи през река Прут. Вед-
нага след войната Портата обаче се ориентира към сближение по полския 
въпрос с Австрия, а Румъния поставя въпроса за земите на островите в делта-
та на река Дунав. Русия иска тогава да докаже, че това са нейни земи. Конф-
ликтът между Австрия и Русия избухва във връзка с Конвенцията от 1857 г. 
за промяна на клаузите на Парижкия мирен договор. Въпросът се свързва със 
съдбата на „староверците“ от делтата на река Дунав, с които поддържа връзки 
Чайковски. Първият меморандум на европейската комисия относно делтата 
на р. Дунав се изработва през 1861 г. Тогава Русия е склонна на отстъпки в 
делата на р. Дунав, но ако Румъния се оттегли от Бесарабия. Така между Авс-
трия и Русия са вече не само земите в делтата на р. Дунав, но и земите на Бе-
сарабия. 

 В създадената международна обстановка Франция и Англия подкрепят 
Румъния, а Франция се заема да укрепи позициите си в Северна Добруджа 
(Тулчански санджак). Така френската политика в Северна Добруджа вече се 
намесва в руско-австрийските отношения в тази област и в руско-
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австрийските отношения в Бесарабия. В противовес на руската политика в 
двете области Франция се ангажира с румънските интереси в делтата на река 
Дунав. 

 От друга страна, френската политика, опряна на лазаристите в Цариг-
рад, се насочва към Егейска и Вардарска Македония. Милан Радивоев пише, 
че едва през 1854 г. в Солун и в Битоля идват лазаристки мисионери. Тези 
мисионери, според Атанас Шопов, подкрепят румънската пропаганда във 
Вардарска Македония с център в Битоля. Чайковски тогава взима отношение 
не само към интересите на „староверците“ казаци и липованите в делтата на 
река Дунав, но и защитава българските интереси във Вардарска Македония. 
По тази причина през 1861 г. той идва през Солун във Велес, обикаляйки зе-
мите на Вардарска Македония. В резултат написва своето малко познато про-
изведение „Българки. Балада според събитие от 1832 г.“ Разказът му става 
известен едва през 1940 г. благодарение на Борис Йоцов, който го отпечатва 
тогава в сп. „Родина“. Борис Йоцов е виден български учен и главен редактор 
на списанието. Той пръв и единствен изказва чрез тази публикация своето 
уважение и благодарност към отношението на Чайковски към македонските 
българи. За съжаление това произведение до наши дни е неизвестно на бълга-
рите. 

Уважаеми колеги, позволете ми също да се спра на връзките на Чайков-
ски и на неговия казак-алай с „Черния кабинет“ на Али паша, създаден през 
1868 г. Тези връзки се опират на два основни факта – „Черният кабинет“ се 
ръководи от българин-униат, за когото полската емиграция пише, че е „най-
верният от верните агенти“ на турците. Другият факт е, че полската емигра-
ция и дейците на казак-алая се доверяват на Георги Живков. 

Връзките на полската емиграция и на Чайковски с „Черния кабинет“ се 
създават, защото поляците искат да помогнат на църковните борби на бълга-
рите във Вардарска Македония, с които е свързано Благодетелното братство 
„Просвещение“. Ето защо Ст. Заимов неоснователно обвинява Манол Иванов 
и полската емиграция, защото той не познава приносите на Братство „Прос-
вещение“ в църковно-просветните борби на македонските българи. 

От друга страна, много е вероятно поляците в „Черния кабинет“ да ис-
кат да помагат за внасянето на Мемоара на Тайния Централен Български Ко-
митет (ТЦБК) при султана през 1867 г. По тази причина Чайковски пише, че 
него го подкрепят „младите“, които имат чифлици, пасбища и големи стада 
добитък в Добруджа. Тези „млади“ е известно, че са свързани с румънската 
политика в Добруджа и че участват в ТЦБК, създаден през 1866 г. „Младите“ 
сред тулчанските българи имат обаче профренска политическа ориентация. 
Д-р Георги Миркович, който е сътрудник на Чайковски през 1866 г., е възпи-
таник на лазаристкото училище в Бабек. Той, с помощта на лазаристите, за-
вършва обучението си по медицина във Франция. 
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* * * 

В заключение искам да посоча, че животът и делото на Михаил Чайка-
Чайковски се свързва с българите благодарение на Полската агенция в Ца-
риград. Така той успява да помогне на църковните борби на българите в Тул-
чански санджак (Северна Добруджа). През 60-те години, когато в междуна-
родните отношения навлизат добруджанския и бесарабския въпрос, Чайковс-
ки поставя въпроса за църковно-просветните борби на българите във Вардар-
ска Македония. В македонския въпрос той следва политиката на Българската 
уния и на българите-униати, формулирана от Ордена на лазаристите в Цариг-
рад. Животът на Чайка-Чайковски е сложен, противоречив и трагичен, а по 
тази причина той би трябвало да привлече вниманието на съвременния исто-
рик. 
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UDZIAŁ ŻOŁNIERZY POLSKICH – 

POBOROWYCH Z KRÓLESTWA POLSKIEGO 
W WALKACH O WYZWOLENIE BUŁGARII 

I ECHA WOJNY ROSYJSKO-TURECKIEJ 1877-1878 R. 
NA ZIEMIACH POLSKICH 

 
Dzieje wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878 r. w kontekście spraw polskich, 

problem reperkusji na ziemiach polskich wydarzeń militarnych związanych zwy-
zwoleniem Bułgarii, a przede wszystkim kwestia udziału w wojnie polskich żołnie-
rzy wcielonych do armii rosyjskiej, nie doczekały się w polskiej historiografii od-
dzielnych studiów. Istniejące na ten temat szkice, rocznicowe wydawnictwa ora-
zniewielkie rozprawy tylko w niewielkim stopniu przybliżają nam skalę proble-
mów politycznych, społecznych, militarnych, ekonomicznych czy też kulturowych, 
jakie pojawiły się na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w związku z głośnymi 
wydarzeniami na Półwyspie Bałkańskim, które zmieniły oblicze geopolityczne tej 
części Europy1. 

Wojna rosyjsko-turecka od samego początku wywołała w społeczeństwie 
polskim duże zainteresowanie, rozbudziła wyrażane w różny sposób nadzieje, 
wzmogła oczekiwania na zmianę sytuacji społeczno-politycznej i spowodowała 
spore ożywienie w życiu narodowym i politycznym Polaków. Było to o tyle zro-
zumiałe, że konflikt rosyjsko-turecki w sposób bardziej lub mniej bezpośredni do-
tykał zarówno spraw polskich, jak i mieszkańców Królestwa Polskiego, poruszył 
wszystkie aktywne siły polityczne w kraju i na emigracji.Z jednej strony wojna 
bałkańska stwarzała,w przypadku klęski Rosji, szansę na wyjednanie ustępstw poli-
tycznych, umiędzynarodowienie sprawy polskiej i co za tym idzie poprawę sytuacji 
Polaków w Królestwie Polskim, którzy po upadku powstania styczniowego w 
szczególny sposób odczuwali ucisk narodowy i politykę rusyfikacji. W kontekście 
tych oczekiwań, wyrażanych głównie przez patriotycznie i antyrosyjsko nastawio-

1 Zob.: M. Tanty, Wojna rosyjsko-turecka 1877/1878 (geneza – przebieg – rezultaty), w: Wojna 
wyzwoleńcza 1877-1878, red. A. Koseski, Warszawa 1978; J. Zdrada, Polacy wobec kryzysu 
wschodniego 1875-1878, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1977, t. 23 s. 181-202; J. Grzego-
rzewski, Za Dunajem. Bułgarya, Serbia, Czarnogóra, Lwów 1904; A. Lewak, Dzieje emigracji 
polskiej w Turcji (1831-1878), Warszawa 1935; B. Brodecki, Szypka i Plewna, Warszawa 1986; 
J. Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987; J. Legieć, 
Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913, Kielce 2013. 
S. Wiech, „O wojnę powszechną ... Prosimy Cię Panie”. Żandarmeria rosyjska wobec groźby wy-
buchu wojny europejskiej, w: Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-
bolszewickiej, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001, s. 73-88.  
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nączęść społeczeństwa (inteligencję, duchowieństwo katolickie i ziemiań-
stwo),rodziły się rozbudzane w śród mieszkańców Królestwa Polskiegoróżne spe-
kulacje i nadzieje na zmianę sytuacji politycznej, wykorzystanie osłabienia Rosji w 
celuzelżenie ucisku narodowego, a nawet wysunięcia sprawy polskiej na kończącej 
konflikt zbrojny konferencji pokojowej. 

W przeciwieństwie do tych oczekiwańmało popularny w Królestwie Polskim 
i niewidoczny na scenie politycznej obóz ugody z Rosją, reprezentujący interesy-
przede wszystkim bogatego ziemiaństwa, arystokracji, burżuazji i części inteligen-
cji, upatrywał w wojnie rosyjsko-tureckiej szansę na wzmocnienie swojej pozycji, 
popularyzację haseł ugody, aza cenę politycznego poparcia Rosji wyjednania pew-
nych ustępstw i porozumienia z zaborcą. W ocenie obozu ugody zwycięstwo Rosji 
było o tyle pożądane, żemogło odciągnąć Polaków od idei walki zbrojnej z zabor-
cą, skłonić do większego pragmatyzmu politycznego i zostać wykorzystane do na-
wiązania współpracy, zwłaszcza, że udział rekrutów z Królestwa Polskiego w woj-
nie rosyjsko-tureckiej dawał okazję wykorzystania tej karty przetargowej do nego-
cjacji politycznych z władzami rosyjskimi. 

Bezpośredni udział polskich żołnierzy w wojnie bałkańskiej powodował tak-
że to, że spora część mieszkańców Królestwa Polskiego, poprzez więzy rodzinnez 
walczącymi żołnierzami siłą rzeczyemocjonalnie zaangażowanazostała w zmagania 
militarne Rosji, wykazywała duże zainteresowanie przebiegiem i następstwami 
wojny bałkańskiej, w której,dla dobra walczących rodaków, życzono, wbrew po-
wszechnym nastrojom,szybkiego zwycięstwa armii rosyjskiej zasilanej polskim 
kontyngentem. 

Wojna rosyjsko-turecka z lat 1877–1878 nie była pierwszym konfliktem 
zbrojnym, w którym uczestniczyli żołnierze z Królestwa Polskiego wcieleni do 
armii rosyjskiej. W latach 1831-1856, to jest od chwili stłumienia powstania listo-
padowego i zniesieniu armii Królestwa Polskiego, aż do zakończenia wojny krym-
skiej,w szeregi armii rosyjskiej wcielono z Królestwa Polskiego ponad 200 000 
rekrutów, którzy walczyli dla chwały rosyjskiego oręża z Kirgizami na Linii Oren-
burskiej, z góralami na Kaukazie, w dobie Wiosny Ludów z Węgrami (jak również 
i Polakami) na wzgórzach Siedmiogrodu oraz z Anglikami i Francuzami na polach 
bitewwojny krymskiej. 

Problem udziału w żołnierzy-Polaków w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–
1878 nie został do tej pory w ogóle zbadany. Polscy historycy poświęcali tej kwe-
stii niewiele uwagi. Dużo więcej napisano o kilkuset Polakach, przede wszystkim 
emigrantach, walczących po stronie tureckiej, niż o kilkudziesięciu walczących w 
rosyjskich mundurach. 

Podstawową przeszkodą, z jaką zderza się historyk pragnący zbadać kwestię 
udziału żołnierzy-Polaków w tej wojnie jest fakt, iż zarówno autorzy źródeł archi-
walnych – czylicarscy oficerowie, jak i obserwujący przebieg działań wojennych 
korespondenci prasowi praktycznie nie zauważali zróżnicowania narodowościowe-
go i wyznaniowego żołnierzy armii rosyjskiej. Uczestnicy i obserwatorzy wydarzeń 
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na Bałkanach, widzieli przede wszystkim masę rosyjskich (albo carskich), a nie 
odzianych w rosyjskie mundury Rosjan, Polaków, Niemców, Finów, Litwinów czy 
Żydów.  

Bardzo trudna jest już odpowiedź na pytanie: ilu żołnierzy-Polaków walczyło 
w tej wojnie? Polski pamiętnikarz i publicysta Jan Grzegorzewskitwierdził w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku, że: „Prawie połowa ówczesnej armii rosyjskiej w. ks. 
Mikołaja składała się z Polaków, tak w żołnierzach, jak w oficerach”2. Polscy hi-
storycy Mieczysław Tanty i Janusz Wojtasik liczbę żołnierzy-Polaków w szeregach 
armii rosyjskiej oceniają na około 35-50 tysięcy. Autorzy ci nie podają jednak źró-
deł stanowiących podstawę tych wyliczeń3. 

Nie udało nam się dotrzeć do żadnych dokumentów, które ilustrowałyby 
skład narodowościowy i wyznaniowy walczącej z Turkami armii carskiej. Należy 
wątpić, aby takie statystyki w ogóle sporządzono. Dodatkowo w statystykach ro-
syjskich łatwo zauważyć skłonność do zaniżania liczby Polaków. Dotyczy to za-
równo informacji z terenów Litwy, Białorusi, jak i Królestwa Polskiego. Np. w 
Królestwie Polskim za prawosławnych, a więc i Rosjan uznawano wszystkich 
zmuszonych do przyjęcia prawosławiawyznawców zlikwidowanego w 1875 r. Ko-
ścioła greckokatolickiego. Skali przekłamań nie jesteśmy w stanie dokładnie oce-
nić, dlatego też skazani jesteśmy na szacunki. Niemniej jednak na podstawie do-
stępnych dokumentów możemy przeprowadzićje w miarę dokładnie. 

Zachowały się szczegółowe informacje na temat liczby żołnierzy z Królestwa 
Polskiego i żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego. Musimy jednak pamiętać, że 
nie wszyscy rekruci z Królestwa Polskiego byli Polakami, nie wszyscy też katolicy 
byli Polakami.Według oficjalnych danych na początku 1876 roku w armii rosyj-
skiej służyło 64 883 żołnierzy urodzonych w Królestwie Polskim, co stanowiło 
9,36% jej składu. Ponieważ żołnierzy z Królestwa Polskiego rzadko kierowano do 
wojsk lokalnych i fortecznych, to w jednostkach polowych odsetek ów był nieco 
większy i wynosił 10,58% w piechocie i 12,02% w kawalerii4. Ponieważ w działa-
niach wojennych wzięła udział połowa carskiej armii, to należałoby przyjąć, że 
uczestniczyło w nich około30-35 tys. żołnierzy z Królestwa Polskiego. 

Według tego samego źródła na początku 1876 roku w służbie czynnej pozo-
stawało ponad 85 tysięcy żołnierzy wyznania rzymskokatolickiego. Jeżeliodejmie-
my z tegook. 15 tysięcy żołnierzy innych nacji (przede wszystkim Litwinów), to i 
tak zostanie nam około 70 tysięcy żołnierzy-Polaków. Jeśli tylko połowa z nich 
wzięła czynny udział w działaniach wojennych, to otrzymamy liczbę około 35 ty-
sięcy. 

2 J. Grzegorzewski, Rok przewrotów (Bułgarya 1885/6), Lwów 1900, s. 44.  
3 M. Tanty, Wojna rosyjsko-turecka 1877/1878 (geneza – przebieg – rezultaty), w: Wojna wyzwo-
leńcza 1877-1878, red. A. Koseski, Warszawa 1978, s. 20; J. Wojtasik, Idea walki zbrojnej o nie-
podległość Polski 1864-1907, Warszawa 1987, s. 41. 
4Ежегодник Русской армии на 1878 г., ч. 2,  С-Петербург 1878, s. 256 
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Do tych 30-35 tysięcy należy dodać zmobilizowanych w listopadzie 
1876 roku rezerwistów. Druga mobilizacja przeprowadzona w kwietniu 1877 do-
tknęła Królestwo Polskie w stopniu minimalnym5. Tak więc możemy precyzyjnie 
oszacować, że w wojnie rosyjsko-tureckiej udział wzięło około 50-55 tysięcy Pola-
ków. 

Chociaż wojnę prowadziło państwo rosyjskie, to jej ciężar obarczył carskich 
poddanych w nierówny sposób. Jako pierwsze zostały zmobilizowane jednostki 
stacjonujące w południowej części państwa – w Kaukaskim, Kijowskim, Odeskim i 
Charkowskim. Z południowej części państwa pochodziła również większość zmo-
bilizowanych na wojnę rezerwistów. Podobnie było w Królestwie Polskim. W 
okresie poprzedzającym wybuch wojny najwięcej, po 25-30% rekrutów znad Wisły 
trafiało do jednostek Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Spośród nich udział w 
wojnie i to dopiero w drugim jej etapie wzięli jedynie żołnierze 3. Dywizji Gwar-
dii, 2 i 3 Dywizji Grenadierów oraz 13. Dywizji Kawalerii6.  

W oddziałach wymienionych już czterech południowych okręgów wojsko-
wych służbę odbywali przede wszystkim rekruci z południowej części Królestwa 
Polskiego, przy czym najwięcej było ich w wojskach Kaukaskiego Okręgu Woj-
skowego. W wojskach Kijowskiego, Odeskiego i Charkowskiego OW służyli prze-
de wszystkim mieszkańcy guberni: kieleckiej, lubelskiej, siedleckiej i warszaw-
skiej, zaś na Zakaukaziu najwięcej było mieszkańców guberni piotrkowskiej. Po-
nieważ poszczególne jednostki miały swoje stałe rejony uzupełnień, dlatego też – z 
polskiego punktu widzenia – 9-tą Dywizję Piechoty można nazywać „warszaw-
ską”, 15. DP – „lubelską”, 31 DP – „kielecką” itd7. Do tych jednostek trafiła też 
większość rezerwistów. Należy jednak pamiętać, że system uzupełnień przewidy-
wał, że 75% składu każdej jednostki powinni stanowić żołnierze wyznania prawo-
sławnego. W związku z tym za nieprawdziwe należy uznać informacje o jednost-
kach złożonych w całości czy w większości z Polaków.  

Ciężar mobilizacji spadł przede wszystkim na południowe gubernie Króle-
stwa Polskiego (gubernia kielecka, lubelska, piotrkowska, radomska, siedlecka i 
południowa część guberni warszawskiej). W czterech północnych guberniach mo-
bilizacji nie było w ogóle.Wyniki mobilizacji z listopada 1876 roku ilustruje tabela: 

5 Zmobilizowano wówczas zaledwie niewiele ponad 400 rezerwistów, wyłącznie z guberni suwal-
skiej. 
6 W stacjonujących w Królestwie Polskim jednostkach gwardyjskich i grenadierskich służyło około 
2/3 rekrutów wyznaczonych do służby w Gwardii i prawie wszyscy wybrani do dywizji grenadier-
skich. Po mobilizacji trafili tam też wszyscy rezerwiści, służący wcześniej w tych formacjach. 
7 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: AP Kielce), Urząd Gubernialny Kielecki ds. Powinności 
Wojskowej, sygn. 229, 260, 262, 1844, 1845, 1846, passim 
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Mobilizacja w Królestwie Polskim w 1876 r. 

Gubernia Liczba 
rezerwistów 

Liczba przewidzia-
nych do powołania 

Liczba zmobilizo-
wanych Niedobór 

Kielecka 4800 2024 2024 0 
Lubelska 6872 3380 3380 0 

Piotrkowska 6966 4367 4367 0 
Radomska 4831 1999 1999 0 
Siedlecka 4721 2294 2294 0 

Warszawska 9716 3283 3028 255 
Królestwo 

Polskie 37906 17347 17092 255 

Źródło: Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском Полу-
острове, z. 11, С-Петербург, 1898, s. 123-124. 

Zupełnie inny był stosunek do wojny mieszkańców północnej i południowej 
części Królestwa Polskiego. Ci pierwsi mogli pełnić rolę obojętnych obserwato-
rów. Inaczej było na obszarach skąd pochodziła zdecydowana większość walczą-
cych na frontach żołnierzy. Tam informacje o tureckich sukcesach, a rosyjskich 
niepowodzeniach i stratach oznaczały również ból, cierpienie czy śmierć najbliż-
szych osób. 

Mobilizacja z listopada 1876 r. przebiegła dość spokojnie. Wprawdzie kore-
spondent poznańskich gazet obserwujący mobilizację w Warszawie pisał, że przy-
pominała ona „nieszczęsny pobór przed powstaniem, który odbył się zupełnie jak 
dzisiejszy, tj. jak obława na dzikie zwierzęta”8, to jednak z innych przekazów wy-
nika, że rezerwiści szli do punktów zbornych posłusznie i bez przymusu. 

Podobniej było na prowincji,gdziemobilizację zakończono po czterech-pięciu 
dniach9.Nie oznacza to jednak, że na czas pojawili się wszyscy wezwani. Wiele 
wskazuje na to, że ludność miejska zdecydowanie mniej chętnie szła na wojnę niż 
chłopi, a dodatkowo zamieszkiwanie w wielkim mieście zapewniało większą ano-
nimowość i ułatwiało ukrycie się. 

Inaczej było na prowincji, gdzie ponad 90% rekrutów, a potem rezerwistów, 
stanowili chłopi. Ci na wojnę poszli może bez entuzjazmu, ale i bez oporu. Dlacze-
go? Jest przecież bardzo mało prawdopodobne, aby rozumieli potrzebę pomocy 
braciom-Słowianom na Bałkanach, tym bardziej, że ci ostatni byli innego wyzna-
nia. 

Większość żołnierzy z Królestwa Polskiego posłusznie poszła walczyć z 
Turkami na Bałkanach przede wszystkim dlatego, że tak im kazano. Służbę trakto-
wano jako poddańczy obowiązek. W rozumieniu chłopów car to władza, a obo-

8„Dziennik Poznański”, R. XVIII (1876), nr 264, s. 1. 
9СборникматериаловпоРусско-Турецкойвойне, z. 11, s. 124; APKielce, Rząd Gubernialny Kie-
lecki, sygn. 9649, k. nlb. 
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wiązkiem chłopa jest władzy słuchać10.Powszechnie uważano, że jeśli wybuchła 
wojna, to taka jest widocznie wola Boża, z którą należy się pogodzić. Jeżeli więc 
Bóg wysyła na wojnę, to tylko on może ocalić zdrowie i życie11. 

Należy również pamiętać, że w wojnie rosyjsko-tureckiej wzięli udział prze-
de wszystkim synowie uwłaszczonych kilkanaście lat wcześniej chłopów, auten-
tycznie wdzięcznych za otrzymaną ziemię i samorząd gminny. Tłumaczono sobie, 
że służba wojskowa jest częścią zapłaty za otrzymaną ziemię. Jak pisał jeden z 
chłopów: „My uwielbiali cara Aleksandra II-go za darowanie wolności dla wło-
ścian jak nas uczyli w szkole”12. 

O ile samą mobilizację przyjęto z obojętnością, lub nawet ze zrozumieniem, 
o tyle niezadowolenie wśród chłopów wywołały rozporządzenia z czerwca 1877 
r.zrzucające ciężar utrzymania rodzin zmobilizowanych rezerwistów na gminy. 
Mimo zaleceń naczelników powiatów i komisarzy do spraw włościańskich zgro-
madzenia gminne bardzo opornie podejmowały uchwały o opodatkowaniu się na 
rzecz rodzin rezerwistów. Chłopi uważali, że jeżeli wojnę prowadzi państwo, to 
również ono powinno troszczyć się o rodziny żołnierzy. Poza tym trudno było im 
zrozumieć, dlaczego koszty ponosić mają jedynie mieszkańcy powiatów, w których 
przeprowadzono mobilizację13. Ponieważ gminy zalegały z wypłatami w efekcie 
tysiące rodzin przez wiele miesięcy pozostało bez środków do życia14. W wielu 
powiatach zasiłki zaczęto wydawać dopiero po zakończeniu wojny. 

Uwzględniając system rozdziału polskich rekrutów do poszczególnych okrę-
gów i oddziałów armii rosyjskiej możnastwierdzić, że żołnierze z Królestwa Pol-
skiego, poza działaniami zbrojnymi na morzu, brali udział we wszystkich ważniej-
szych operacjach militarnych, prowadzonych przez armię rosyjską na froncie nad-
dunajskim i kaukaskim. Dla przykładu poborowi z guberni warszawskiej, kierowa-
ni w większości do 9. Dywizji Piechoty, brali pod dowództwem gen. Nikołaja I. 
Świętopełka-Mirskiego m.in. udział w zdobyciu umocnień tureckich w rejonie 
przełęczy Szypki oraz w oblężeniu Plewny. Poborowi z guberni kieleckiej, kiero-
wani w większości do 31 Dywizji Piechotyuczestniczyli natomiast pod dowódz-
twem gen. Nikołaja N. Wielijaminowa w oblężeniu Plewny – szturmując m.in. 
redutę turecką koło wsi Griwice, a następnie po przekazaniu tejże dywizji pod 
zwierzchnictwo generała Iosifa Hurki brali udział w zimowej operacji przejścia 

10Pamiętniki chłopów, Warszawa 1935, s. 65. 
11 Por. D. Olszewski, Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 139-
142. 
12 Pamiętniki chłopów. Serja II, Warszawa 1936, s. 140. 
13 J. Legieć, op. cit., s. 241-241; Podobnie źle nowe rozwiązania przyjęli zresztą chłopi w głębi 
Rosji. Patrz: С. А. Елисков, Л. Т. Мягкоход, П. П. Щербинин, Оказание помощи солдатским 
семьям в Тамбовской губернии в период Pусско-Tурецкой войны 1877–1878 гг., w: Междуна-
родная научная конференция: Военно-мобилизационная деятельность государства и россий-
ское общество в XVIII – XX веках. Сборник статей, red. О. М. Ярцева, Тамбов 2008, s. 44-45. 
14APKielce, Komisarzdo sprawWłościańskich Powiatu Olkuskiego, sygn. 283, k. 7–18; AP Kielce, 
Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 9622, k. 52, 97–98. 
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przez Bałkany i zdobycia Sofii.Podobny szlak do 31 DP przeszli rekruci z Króle-
stwa Polskiego służący w 3. Lejb-Gwardyjskiej Dywizji Piechoty walczący pod 
Plewną i w pasmach górskich Bałkanów. Takich przykładów jest znacznie więcej. 

Nie wiemy dokładnie, jak żołnierze-Polacy spisali się na froncie. Ponieważw 
raportach brak informacji o tym, aby spisywali się źle, to możemy przypuszczać, że 
walczyli oni nie gorzej od innych.Gdyby było inaczej dowódcy z pewnością nie 
omieszkaliby zrzucić odpowiedzialności za niepowodzenia na tchórzostwo żołnie-
rzy-Polaków. 

W zachowanej literaturze najsławniejszym żołnierzem-Polakiem biorącym 
udział w wojnie rosyjsko-tureckiej był Andrzej Krukowski- ordynans generała Mi-
chała Skobielewa. Krukowskiego określano mianem „kanalii”, „arcyszelma” i 
„tchórza”15. Znajdujemy jednak opisy bohaterstwa, czy poświęcenia żołnierzy-
Polaków. I tak Iwan Wozowskiw swojej książeczce przeznaczonej dla żołnierzy 
opisał bohaterstwo Stanisława Stankiewicza z 9. DP. W czasie pokoju Stankiewicz 
niczym się nie wyróżniał. Zmieniło się to w czasie wojny.Podczas jednej z bitew 
Stankiewiczwybiegł przed linię wojsk rosyjskich i w pojedynkę ostrzeliwał prze-
ciwnika, a w przerwach koniecznych na ostygnięcie broni stał z odsłoniętą piersią i 
złorzeczył Turkom16. Również niechętny Polakom Nikołaj Ignatiew wspomina w 
jednym z listów, jak jeden z żołnierzy-Polaków postrzelił tureckiego pułkownika i 
chciał wziąć go do niewoli. Pułkownikiem tym okazał się także Polak w służbie 
sułtańskiej, który krytykował rodaka, że służy Moskalom.Namawiał też do udzie-
lenie sobie pomocy i wspólnego przejścia na stronę turecką. Wówczas żołnierz bez 
litości zakłuł bagnetem tureckiego oficera, w którym widział tylko wroga17. 

Za mało prawdopodobne należy uznać pojawiające się czasami w prasie in-
formacje o masowych dezercjach żołnierzy-Polaków. Opis jednego z takich wyda-
rzeń zamieściła ukazująca się w zaborze pruskim „Gazeta Toruńska”, która infor-
mowała czytelników, że jeden z dowódców dywizji skierował do szarży szwadron 
kawalerii, i nakazał przy tym do ataku grać orkiestrze hymn „Jeszcze Polska nie 
zginęła”.Ruszający do ataku szwadron, złożony z Polaków, zamiast uderzyć na 
wroga, przeszedł na jego stronę18.Wątpić należy w autentyczność tego przekazu, 
gdyż taki fakt, nie umknąłby z pewnością korespondentom zagranicznej prasy, a i 
sami Turcy z pewnością nie omieszkaliby się tym pochwalić. Z pewnością dezercje 
żołnierzy-Polaków nie miały charakteru masowego. Najlepszym dowodem jest na 
to rozwiązanie walczącego przy boku Turcji tzw. „legionu polskiego”, który po 

15 Postać Krukowskiego pojawia się niemal w każdym opracowaniu poświęconym generałowi Sko-
bielewowi. Patrzm.in.: А. И. Куприн Однорукий комендант,w: Куприн А.И. Собрание сочине-
ний в 9 томах, t. 7, Москва 1973; Б. В. Васильев, Скобелев, или Есть только миг…, Москва 
2004; В. И. Немирович-Данченко, Скобелев, Москва 1993. Popularność postaci Krukowskiego 
wynikała oczywiście z popularności generała Skobielewa.  
16 Kilka dni potem Stankiewicz zginął, zarżnięty przez Czerkiesów. И. Возовской, Серые герои. К 
двадцатипятилетию войны 1877-1878 гг., С-Петербург 1904, s. 37-39. 
17 Н. П. Игнатьев, Походные письма 1877 года, Москва 1999, s. 236. 
18 „Gazeta Toruńska”, nr 189 z 18 sierpnia 1877 roku, s. 2. 
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ciężkich stratach przestał praktycznie istnieć, gdyż nie posiadał źródeł uzupełnień, 
jakim mieli być polscy dezerterzy z armii carskiej19. 

Nie sposób ocenić, jak wielu Polaków oddało życie w tej wojnie. Ani w 
ogólnych wykazach strat, ani w tych sporządzanych przez poszczególne jednostki 
nie podawano narodowości oraz wyznania zabitych i rannych żołnierzy. Założyć 
należy, że procentowo byłone podobny, jak wśród żołnierzy innych nacji. Jeżeli 
więc przyjmiemy, że z szeregów armii carskiej ubyło - według różnych szacunków 
– 15-20% żołnierzy (zabitych, zmarłych z powodu ran i chorób, zaginionych)20, 
towynika, że było wśród nich około 8-10 tysięcy Polaków. Dokładnymi danymi 
dysponujemy jedynie dla niewielkich obszarów. Przykładowo spośród 18 żołnierzy 
pochodzących z gminy Bodzentyn w guberni kieleckiej na wojnie zginęło lub 
zmarło z ran pięciu. Na tej podstawie nie możemy jednak opierać żadnych ogól-
niejszych wniosków tym bardziej, że prawie wszyscy ci żołnierze walczyli w sze-
regach 31 DP, w której straty należały do największych w całej armii rosyjskiej21.  

Osobnym problemem jest udział w wojnie oficerów-Polaków. Również w 
tym wypadku szacunki są różne i wahają się 9 do nawet ponad 30% wszystkich 
oficerów22. W przeciwieństwie do prostych żołnierzy szczegółowa analiza składu 
narodowościowego kadry oficerskiej jednostek walczących na Bałkanach i Zakau-
kaziu jest niemożliwa23. Wielu oficerów o polskich korzeniach pochodziło z rodzin 
mieszanych, było wyznania prawosławnego, w domu rozmawiało się wyłącznie po 
rosyjsku, zaś o polskości świadczyło jedynie nazwisko i często otrzymane po 
dziadku czy pradziadku imię. Nie sposób zatem ustalić, czy oficerowie, którzy całe 
dorosłe życie spędzili w carskiej służbie zachowali jeszcze poczucie polskości, 
albo choćby świadomość polskiego pochodzenia. Dla przykładu generał Dymitr 
Stanisławowicz Nagłowski, szef sztabu zgrupowania generała Hurki, jak twierdzo-
no: „Mimo polskiego pochodzenia daleki był od utopii i namiętności swojej nacji”. 
W czasie powstania styczniowego jego ojciec Stanisław Nagłowski należał do 
sztabu Nikołaja Murawiowa w Wilnie, zaś sam Dymitr, urodzony z matki Rosjan-
ki, wziął udział w walkach przeciwko powstańcom24. Podobnie było w przypadku 
kolejnego z bohaterów tej wojny generała Włodzimierza Dobrowolskiego25, który 
jeszcze na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku posądzany był o sympatię dla 

19 B. Brodecki, op. cit., s. 219.  
20 Według oficjalnych danych podczas tej wojny poległo, zmarło w wyniku ran lub „innych przy-
czyn” (głównie zamarznięcia) oraz przepadło bez wieści około 25 tys. żołnierzy armii rosyjskiej, 
zaś ponad 80 tys. zmarło z powodu chorób. Б. Ц. Урланис, Войны и народонаселение Европы,  
Москва 1960. s. 287-288. 
21 H. Игнатев, Походныя письма, s. 248. 
22 B. Brodecki, op. cit., s. 214; Z. Klein, Anonimowi twórcy zwycięstwa. Polacy w armii rosyjskiej 
na Bałkanach w latach 1877–1878, „Mówią Wieki”, nr 12/2002, s. 37. 
23 B. Brodecki, op. cit., s. 215. 
24 П. Паренсов, Из прошлого. Воспоминания офицера Ген. штаба П. Паренсова, ч. 1, Москва 
1901, s. 381. 
25 Военная Энциклопедия, t. IX, С-Петербург 1912, s. 143. 
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polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, ale już w czasie powstania styczniowe-
go był jednym z najbardziej zaciekłych i bezwzględnych dowódców, operujących 
przeciwko powstańcom.Nawet analiza wszystkich „formularnych spisków” (akt 
osobowych) oficerów armii rosyjskiej, biorących udział w tej wojnie nie dałaby 
odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie było w nich rubryki „narodowość”, a jedynie 
„wyznanie”. 

Na potrzeby naszych szacunków należy przyjąć, że wszyscy, bądź prawie 
wszyscy oficerowie wyznania rzymskokatolickiego mieli polskie korzenie. Po po-
wstaniu styczniowym ich odsetek w szeregach armii rosyjskiej znacznie się 
zmniejszył. Według danych z 1876 roku wśród 22 778 oficerów służby czynnej 
było 2571 katolików26.Należy pamiętać, że po powstaniu styczniowym 1863 r. 
liczba Polaków decydujących się na rozpoczęcie kariery oficerskiej znacznie spa-
dła, ale ci, którzy już byli w wojsku nie mieli problemów z awansowaniem. 
Zwierzchnicy nie mieli wątpliwości, co do ich lojalności, bo czyż można dowieść 
jej dobitniej, niż walcząc przeciwko swoim rodakom? 

Jeżeli założymy, że udział w wojnie wzięło około połowy armii rosyjskiej, to 
możemy przyjąć, że w korpusie oficerskim walczyło na wojnie ponad 1000 Pola-
ków. W tej sytuacji trudno zgodzić się z tezą Władysława Gulewicza, iż w tej woj-
nie Polacy stanęli po stronie Turków, gdyż ci, którzy walczyli przeciwko nim, nie 
uczynili tego z własnej woli27. 

Wielu oficerów-Polaków zajmowało eksponowane funkcje dowódcze. Sze-
fem sztabu armii Dunajskiej był gen. Artur Niepokojczycki, a w gronie generałów 
podejmujących najważniejsze decyzje strategiczne byli również Kazimierz Lewic-
ki, Marcin Kuszewski i Mikołaj Massalski28. Nie brakowało również oficerów do-
wodzących wojskami w polu. I tak na przykład w jednej z najbardziej zasłużonych 
w tej wojnie formacji - 9. DP, jedną z brygad dowodził gen. Ignacy Borejsza, zaś 
dowódcami pułków byli pułkownicy Aleksander Lipiński i Edward Żyrzyński29. 4. 
Brygadą Strzelców, która odegrała kluczową rolę w opanowaniu Szypki, dowodził 
pułkownik Adam Kwieciński. W opisach walk i spisach poległych oficerów nie 
brak polskich nazwisk. Rzadko jednak możemy spotkać się z informacją, że pole-
gły bohater był Polakiem. 

26 Ежегодник Русской армии на 1878 г., ч. 2,  С-Петербург 1878, s. 254. 
27 В.  Гулевич, Болгария, Польша и русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
<http://zapadrus.su/slavm/ispubsm/471-bolgaria-polsha-.html>, [dostęp: 16.02.2014]. 
Zapewne chcąc wzmocnić siłę swoich argumentów w innym tekście Guliewicz pisze, że po stronie 
tureckiej walczyły dwa polskie „korpusy”. Czytelnik może odnieść wrażenie, że w mundurach armii 
tureckiej wystąpiło przynajmniej kilkanaście tysięcy Polaków. Tymczasemniebyłoichnawetdwustu, 
Por.: В. Гулевич, Кавказ в польской внешней политике: история и перспективы, 
<http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/19/ kavkaz-v-polskoy-vneshney-politike-istoria-i-
perspektivy.html>, [dostęp: 16.02.2014]. 
28 Z. Klein, Anonimowi twórcy zwycięstwa. Polacy w armii rosyjskiej na Bałkanach w latach 1877-
1878, „Mówią Wieki”, nr 12/2002, s. 34. 
29 Сборник материалов по Русско-Турецкой войне, z. 87, С-Петербург 1911,s. 11. 
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Częściej narodowość oficerów eksponowano w wypadku rosyjskich niepo-
wodzeń. O polskim pochodzeniu Niepokojczyckiego, Lewickiego i innych naj-
chętniej przypominano sobie, gdy pojawiały się jakieś problemy, Niepowodzenia 
na froncie, braki w zaopatrzeniu, złą organizację transportu często tłumaczono do 
faktem opanowania sztabu Armii Dunajskiej przez Polaków30.  

* * * 
Wojna o wyzwolenie Bułgarii wywołała duże ożywienie w Królestwie Pol-

skim.Analizując treść raportów, jakie w latach 1877–1878 na podstawie obserwacji 
nastrojów społecznych w Królestwie Polskim sporządziła carska policja polityczna 
(żandarmeria)31,  jednoznacznie stwierdzić można, że wojna bałkańska w najwięk-
szym stopniu przyczyniła się do zaktywizowania sił rewolucyjnych, ożywienia 
gasnącego po upadku powstania styczniowego ducha konspiracji i czynu zbrojne-
go, wywołania rozchodzącej się po kraju fali fermentu społecznego oraz rozbudze-
nia skrywanych od kilkunastu lat nastrojów i postaw antyrosyjskich.W świetle do-
niesień żandarmerii polskie oczekiwania i scenariusze przebiegu konfliktu kończy-
ły się zazwyczaj klęską Rosji, nawet wkroczeniem wojsk tureckich do Królestwa i 
przekazaniem korony polskiej sułtanowi. Władze policyjne ze wszystkich rejonów 
Królestwa Polskiego przerażone zasięgiem antyrządowej propagandy oraz upo-
wszechnianiem niebezpiecznych dla spokoju politycznego wieści, informowały 
naczelnika Warszawskiego Okręgu Żandarmerii gen. Piotra Orżewskiego o niespo-
tykanym do tej pory ożywieniu i fermencie społecznym, jaki pojawił się w związku 
z wydarzeniami na Półwyspie Bałkańskim. 

Przybliżając kierunek obserwowanych zmian wystarczy wspomnieć, że we-
dług doniesień gubernialnych zarządów żandarmerii Królestwa Polskiegoprzez 
cały okres wojny rosyjsko-tureckiej z ust do ust krążyły wieści o przybyciu do 
Warszawy osiemdziesięciotysięcznego oddziału polsko-węgierskiego na czele z 
dyktatorem Marianem Langiewiczem, o gromadzeniu w kościołach broni przemy-
canej z Francji, o planach przybycia do Warszawy sułtana tureckiego, który po 
przejściu na katolicyzm miał objąć koronę Polski, o prowadzonym po lasach przez 
polskich emisariuszy werbunku ochotników i koni, o formowanychgdzieniegdzie 
oddziałach partyzanckich,o objawieniu się Matki Boskiej Częstochowskiej, która 
ukazawszy się pastuszkom zapowiedziała podróż do Turcji, by tam wesprzeć zwy-

30 H. Игнатев, Походныя письма, s. 172, Nikołaj Ignatiew pisał, że po drugim nieudanym szturmie 
Plewny wielu oficerów mówiło, że wojna szybko się nie skończy, jeżeli ze sztabu nie usunie się 
Polaków. Ibidem, s. 192. Patrzrównież: П. К. Фортунатов, Война 1877–1878 г. и освобождение 
Болгарии, Мoskwa 1950, s. 54-55. 
31 Zob. S. Wiech, Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–
1896), Kielce 2002, passim 
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cięstwo armii tureckiej32, czy wreszcie owyczekiwaniu Polaków na przybycie i 
objęcie korony polskiej przez króla z Rzymu (papieża)33. 

W raportach carskiej policji opisując stan podniecenia społeczeństwa pol-
skiego wywołany wojną rosyjsko-turecką rejestrowano równocześnie panujący w 
Królestwie Polskim klimat narastającego napięcia, krystalizujących się sympatii i 
orientacji politycznych oraz nasilającej się psychozy wojny. Warto w tym miejscu 
przytoczyć te fragmenty sporządzonego w 1877 r. raportu żandarmerii guberni 
warszawskiej, które oddawały udzielające się wszystkim nastroje społeczne: „Woj-
na rosyjsko-turecka – pisano – obudziła nadzieje Polaków i klasy inteligentnej na 
odbudowę Polski. [...] Bezustannie powtarzano plotki, że Polska będzie wtedy 
wolna, kiedy Turek będzie mógł napoić swoje konie w Wiśle. [...] Wszystkie gaze-
ty zapełnione były biografiami tureckich generałów, pisano o wysokim poziomie 
wyszkolenia wojsk tureckich, o wojskach i dowódcach rosyjskich zupełnie milcza-
no. [...]Ziemianie – dodawano w raporcie – od jesieni [1877 r.] zaczęli organizo-
wać pod różnymi pretekstami zjazdy. Dopiero energiczna postawa policji ora-
zwszczęta przez żandarmerię ścisła kontrola ukróciły ziemiańską inicjatywę. [...] 
Trudno było natomiast walczyć z pojawiającymi się fantastycznymi spekulacjami 
na temat formowania się w Konstantynopolu polskiego legionu, czy też węgier-
skich przygotowaniach na wypadek wojny. [...] Wszystko to – brzmiała konkluzja 
– świadczy o tym, że Polacy są jeszcze bardzo przesiąknięci nienawiścią do Rosji i 
gotowi są wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zrzucenia jej zależności”34. 

Podobnymi uwagami dzielił się zwierzchnik żandarmerii guberni piotrkow-
skiej i lubelskiej. W raporcie za 1877 r. donoszono z Piotrkowa: „Wojna ujawniła 
te nastroje i postawy, które były głęboko skrywane w duszach tutejszych miesz-
kańców. [...] W powtarzanych plotkach dotyczących wojny zawsze wskazywano, 
że celem Polaków jest klęska Rosji i odbudowa Polski”. Z Lublina natomiast pisa-
no: „Wszystkie klasy, zwłaszcza te wyższe, za wyjątkiem chłopów, są źle usposo-
bione do rządu i Rosji. Wojna rosyjsko-turecka prowadzona o wyzwolenie uciska-
nych chrześcijan, nie wyzwoliła wśród Polaków żadnych sympatii dla Rosji, wręcz 
przeciwnie wzmogła wrogość”35. O krążących plotkach, według których „Polska 
będzie wolna, gdy Turek napoi swoje konie w Wiśle”, wspominał także naczelnik 
radomskiej żandarmerii36. 

Wojna bałkańska w ocenie żandarmerii zaktywizowała na terenie Królestwa 
Polskiego siły rewolucyjne oraz uaktywniła wpływy i działalność polskiej emigra-

32 Государственный Архив Российской Федерации (dalej: GARF), фонд (dalej: f.)109, опис 
(dalej: op.) 2, дело (dalej: d.) 677, k. 2-3. 
33 GARF, f. 110, op. 24, d. 626, k. 44; d. 627, k. 10-11. 
34 GARF, f. 110, op. 24, d. 623, k. 1-4, 58-59. 
35 GARF, f. 109, op. 2, d. 678, k. 1. 
36 GARF, f. 110, op. 24, d. 681, k. 2. O aktywności politycznej Polaków w czasie wojny rosyjsko-
tureckiej zob. Też Российский Государственный Исторический Архив, f. 1282, op. 1, d. 375, k. 
1-321. 
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cji. Jak ujawniano w jednym z raportów „do wzburzenia nastrojów [politycznych] 
w dużym stopniu przyczynili się pojawiający się w różnych miejscach guberni sie-
dleckiej i lubelskiej nieznani ludzie, kryjący się po lasach, [...] którzy podawali się 
za emisariuszy i rewolucjonistów i potwierdzali plotki o przygotowaniach do po-
wstania [zbrojnego] w Galicji i szybkim wkroczeniu do Królestwa powstańców”37. 
W podsycaniu psychozy wojny i demonstrowaniu antyrosyjskich postaw uczestni-
czyli ponadto mieszczanie, zubożała inteligencja, polska młodzież pracująca, a 
nawet uczniowie. Naczelnik żandarmerii guberni łomżyńskiej pisząc w 1877 r. o 
fermencie panującym wśród tych grup społecznych, a spowodowanym wojną ro-
syjsko-turecką, informował, że najbardziej widocznymi w okazywaniu swoich 
sympatii politycznych byli „uczniowie rzemieślnicy (terminatorzy i czeladnicy), 
którzy w Łomży zrywali przyklejane na słupach telegramy o zwycięstwach wojsk 
rosyjskich”38, zaś młodzież rzemieślnicza należała do grona osób najczęściej do-
puszczających się obrazy majestatu, siania niepokoju społecznego i śpiewania pie-
śni patriotycznych39. 

Antyrosyjskie nastroje demonstrowane przez mieszkańców Królestwa Pol-
skiego w czasie wojny rosyjsko-tureckiej odnotowano także w guberni siedleckiej. 
Oczekiwania i sympatie polityczne Polaków zilustrowano tu na przykładzie posta-
wy Ruszkowskiego, właściciela majątku Uhrusk z powiatu włodawskiego, który 
swoich przekonań nie ukrywał nawet przed oficerem żandarmerii. „Ruszkowski 
starał się przekonać oficera żandarmerii, że Rosja prowadzi wojnę z Turcją nie w 
celu wyzwolenia Słowian, ale w celu opanowania cieśnin Bosfor, i że po zwycię-
stwie Rosji Słowianie przejdą spod okupacji tureckiej pod okupację rosyjską”40. Z 
innej perspektywy sympatie polityczne ziemiaństwa oceniała żandarmeria w gu-
berni łomżyńskiej. Demaskując obłudę i przewrotność polskiego ziemiaństwa, ma-
jącego za nic nie tylko świat słowiański, ale i chrześcijańskie wartości, z oburze-
niem donosiła, że „Polacy sympatyzowali z Turcją, upatrując w niej ostoję [sic!] 
Zachodniej cywilizacji”41. 

W ocenie żandarmerii szczególnie niepokojące i godne potępienia były oka-
zywane przez Polaków publicznie, bądź to naspotkaniach towarzyskich, bądź też 
na ulicach miast protureckiesympatie i nastawieniawyrażające solidarność z wal-
czącymi z Rosją wojskami. Celowała w tym szczególnie inteligencja i ziemiań-
stwo, które przystąpiło do organizowania sąsiedzkich zjazdów, mających na celu 
wypracowanie wspólnego stanowiska wobec wydarzeń zachodzących na Półwy-

37 GARF, f. 109, op. 2, d. 637, k. 4. 
38 GARF, f. 109, op. 2, d. 677, k. 8. 
39 Zob. GARF, f. 109, op. 2, d. 677, k. 7; d. 680, k. 14; f. 110, op. 24, d. 627; k. 10-11; d. 1236, k. 
86; 1238, k. 7; d. 4235, k. 30; AP Kielce, Kielecki Gubernialny Zarząd Żandarmerii, (dalej: KGZŻ), 
sygn.1, k. 38; Sytuacja polityczna Królestwa Polskiegow świetle tajnych raportów naczelników 
Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878, oprac. S. Wiech, W. Caban, Kielce, 
1999, s. 150, 240. 
40 GARF, f. 109, op. 24, d. 632, k. 154. 
41 GARF, f. 109, op. 2, d. 677, k. 5. 
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spie Bałkańskim. Organizowane nagminnie w 1877 r. zjazdy ziemian i spotkania 
towarzyskie, demonstrowane na nich sympatie polityczne, w ocenie żandarmerii, 
jednoznacznie świadczyły o wrogim usposobieniu Polaków, pragnących porażki 
Rosji i zrzucenia rosyjskiego jarzma. „W trudnym dla Rosji okresie wojny i za-
trzymaniu się naszych wojsk pod Plewną – skarżył się w raporcie za 1877 r. na-
czelnik żandarmerii powiatu łęczyckiego i kolskiego – klasy uprzywilejowane 
[ziemiaństwo i inteligencja], nie bacząc na trwające prace polowe przystąpiły do 
zabawy, zaczęły się zjazdy, wieczorki, polowania, spotkania sąsiedzkie. [...] Na 
ulicach, w kawiarniach wydzierano sobie gazety. [...] Ziemianin Kasprzycki z po-
wiatu łęczyckiego – dodawano – uczył chłopów modlić się za zwycięstwo Tur-
cji”42. Podobnymi wrażeniami dzielił się ze swym zwierzchnikiem naczelnik żan-
darmerii powiatu miechowskiego, olkuskiego i jędrzejowskiego. Według jego rela-
cji, „kiedy Rosjanie zatrzymali się pod Plewną, Polacy, nawet ci sympatyzujący z 
Rosjanami, zaczęli zachowywać się wstrzemięźliwie, jakby byli przekonani, że 
przyjaźń z Rosją w niepewnym dla niej czasie może im zaszkodzić. [...] Ziemianie 
na spotkaniach i zjazdach jawnie okazywali swoje sympatie dla Turcji, a Osmana 
Paszę i jego sukcesy wychwalali pod same niebiosa. [...] Kiedy za sprawą gazet 
warszawskich – pisano dalej w relacji – rozpuszczono plotkę o wystosowanym 
przez Anglię wobec Rosji ultimatum, to na obliczach Polaków czytających tę in-
formację malowała się dziecięcą radość, lub ściślej mówiąc, taka sama radość, jaką 
myśmy przeżyli na wieść o zdobyciu tureckiej twierdzy Kars i Plewny”43. 

Podjęta przez żandarmerię próba ukrócenia i zdelegalizowania zjazdów zie-
miańskich oraz spotkań towarzyskich, na których demonstrowano protureckie 
sympatie odniosła połowiczny skutek. Naczelnik WOŻ gen P. Orżewski w raporcie 
o sytuacji politycznej Królestwa Polskiego za 1878, odsłaniając antyrosyjskie na-
stawienie polskiego ziemiaństwa, pisał: „Pomimo wydanego ogłoszenia o zakazie 
organizowania pod jakimkolwiek pretekstem zjazdów szlacheckich, [...] jakie mia-
ły miejsce w 1877 r., [...] ziemianie często i gromadnie zjeżdżali się w celu uczest-
nictwa w organizowanych rautach i balach. Tylko pozornie zjazdom przyświecała 
idea uczestnictwa w miłej zabawie. Nie ulega wątpliwości, że zjazdy ziemian od-
bywały się w celu ustalenia wspólnego stanowiska, jakie należy zająć na wypadek 
wojny [Rosji] z Austrią”44. 

Wyrażona przez zwierzchnika żandarmerii Królestwa Polskiego obawa roz-
lania się konfliktu bałkańskiego na cała Europę oraz przystąpienia do działań wo-
jennych polskich ochotników nie była bynajmniej czczym wymysłem. Carska poli-
cja polityczna niezwykle poważnie traktowała narastające w Europie napięcie, 
zwiastujące jej zdaniem szybkie przystąpienie do wojny Austro-Wegier i rozsze-

42 GARF, f. 110, op. 24, d. 626, k. 42. 
43 AP Kielce, KGZŻ, sygn. 1, k. 13-15. Zob. też A. Szwarc, Postawy polityczne ziemiaństwa w 
Kaliskiem po powstaniu styczniowym, w: Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowew Polsce XIX–XX 
wieku, red. W. Caban, N. Markowski, Kielce 1994, s. 56. 
44 GARF, f. 109, op. 2, d. 673a, k. 31. 
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rzenie teatru działań militarnych na obszar Królestwa Polskiego. Jak dalece wojna 
rosyjsko-turecka rozhuśtała nastroje społeczne w Królestwie Polskim świadczą 
pełne niepokoju doniesienia naczelnika WOŻ gen. Piotra Orżewskiego, który pi-
sząc do szefa III Oddziału z przerażeniem oceniał rozbudzoną wśród Polaków, 
psychozę wojny: „Austria zmobilizowała wojska i przerzuciła je na granicę z Ro-
sją. (...) Jakiegoż lepszego momentu mogą oczekiwać Polacy, żeby na koniec zrzu-
cić nienawistne wiekowe jarzmo? W Krakowie już sformowane są „niezliczone” 
polskie legiony, żeby na pierwszy sygnał uderzyć na Królestwo, a tutaj [w Króle-
stwie Polskim], jak donosił w „Gazecie Toruńskiej [1878, nr 85] jeden z warszaw-
skich korespondentów, chociaż nie ma spisków i tajnych organizacji przeciw znie-
nawidzonemu wrogowi, to jednak, jeśli tylko wybuchnie europejska wojna, nie 
będzie ani jednego Polaka, który by nie chwycił za broń. (...) Wojna z Austrią wy-
daje się być sprawą przesądzoną. [Mieszkańcy przygranicznych rejonów] w każ-
dym włóczędze lub przemytniku przekraczającym granicę [Królestwa Polskiego] 
widzą zbrojnego powstańca. Przeprawiająca się przez Wisłę w powiecie stopnic-
kim partia galicyjskich flisaków wywołała w całej okolicy taki popłoch, że na spo-
tkanie z domniemanymi powstańcami trzeba było wysłać szwadron dragonów. (...) 
Od czasu ostatniego powstania [styczniowego] – dodawał –nikt tu nie pamięta ta-
kich ożywionych zebrań i zjazdów”45. 

Kres wyczekiwaniu na rozszerzenie konfliktu zbrojnego, który nieuchronnie 
wyczekiwali nawet Rosjanie, położyły rokowania pokojowe. Zapoczątkowane 
przez Polaków zabiegi, aby uczynić sprawę polską przedmiotem obrad kongresu 
berlińskiego i postawić ja na równi z problemem bułgarskim przyniosły jednak tyle 
samo nadziei, co i rozczarowań. Pierwsze starania o umiędzynarodowienie sprawy 
polskiej i włączenie jej do obrad pokojowych podjęto jeszcze w lutym 1878 r. Pre-
zes Koła Polskiego w parlamencie austriackim Kazimierz Grocholski złożył 22 II 
1878 r. w imieniu posłów polskich interpelację, czy rząd wiedeński zechce i może 
postawić na konferencjach pokojowych poświęconych przyszłości narodu bułgar-
skiego analogiczne postulaty polepszenia sytuacji Polaków w zaborze rosyjskim. 
Odpowiedź była odmowna. W czasie obrad kongresu berlińskiego (13 VI–13 VII 
1878) wystosowano do obradujących kilka memoriałów, opracowanych przez pol-
skie ugrupowania emigracyjne i galicyjskie. Na początku czerwca w imieniu krę-
gów demokratycznych Galicji wysłano opracowany przez Tadeusza Romanowicza 
i podpisany przez 30 0000 Polaków memoriał postulujący wskrzeszenie Polski, 
jako gwaranta ładu europejskiego. Kilka tygodni później 5 VII 1878 r. po uprzed-
nim porozumieniu Hotelu Lambert, reprezentowanego przez Władysława Czartory-
skiego, z konserwatystami krakowskimi (Kazimierz Grocholski, Paweł Popiel, Lu-
dwik Wodzicki, Alfred Potocki, Stanisław Koźmian) doręczono uczestnikom kon-
gresu podobny memoriał „Exposé de l’etat de la Pologne – à propos duCongrés”. 
Osobny memoriał z Rzymu wystosował z ramienia emigracyjnej Konfederacji Na-

45 Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego..., s. 249-250. 
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rodu Polskiego Władysław Kulczycki „Memorandum de la Pologne au Congrés de 
Berlin présentéauxplénipotentairesdupuissances en juillet 1878”. O niepodległą 
Polskę apelował w „Memorandum polonaisadresséauxmembresduCongrés de Ber-
lin, Juin 1878” założyciel muzeum w Rapperswilu i agent Rządu Narodowego w 
Szwajcarii Władysław Plater. Głośny był także bezimienny memoriał ogłoszony 
drukiem w Poznaniu „Le Congrés et questionpolonaise”. Wszystkie te memoriały 
pozostały jednak bez odpowiedzi46, co oznaczało, że nie tylko dla strony rosyjskiej, 
ale także innych mocarstw europejskich sprawa polska nie była godna uwagi i poli-
tycznego zaangażowania. 

Niechęć Rosji do podejmowania sprawy polskiej oddają także raporty żan-
darmerii, sceptycznie oceniające znaczenie obozu ugody, jako partnera jakichkol-
wiek porozumień politycznych. W ocenie żandarmerii, w przeciwieństwie do ak-
tywizacji antyrosyjskich nastrojów, zupełnie skromne i mało widoczne były sygna-
ły wychodzące ze strony polskiego społeczeństwa, a świadczące o moralnym i poli-
tycznym wsparciu Rosji w konflikcie z Turcją. Wydaje się, że carska policja baga-
telizowała składane przez obóz ugody deklaracje, choć to właśnie z ugrupowania 
lojalistów, jeszcze przed wybuchem konfliktu bałkańskiego, wypłynął pierwszy 
wiernopoddańczy adres. Na przesłanym w 1876 r. na ręce warszawskiego generała-
gubernatora Pawła Kotzebuegonadresie poparcia dla Rosji, zgłaszającej gotowość 
poparcie Serbii przeciwko Turcji, widniały podpisy najwybitniejszych przedstawi-
cieli polskiej arystokracji i burżuazji. W gronie osób wspierających polityczne dą-
żenia Rosji na Półwyspie Bałkańskim w jednym szeregu znaleźli się przedstawicie-
le polskiej arystokracji: Ostrowscy, Radziwiłłowie, Wielopolscy, Lubomirscy, Za-
moyscy, Uruscy, jak i burżuazji: Epsteinowie, Schlenkerzy, Blochowie, Fukierzy, 
Natansonowie, Löwenbergowie i inni47. 

W policyjnych raportach lekceważono wychodzące ze strony bogatego zie-
miaństwa i burżuazji postulaty polityczne. Jakkolwiek jeszcze w 1877 r. żandarme-
ria guberni kieleckiej informowała o zajętej przez niektórych przedstawicieli pol-
skiego ziemiaństwa postawie wyczekiwania na zmiany, twierdząc, że „za udział w 
wojnie [rosyjsko-tureckiej] Polacy oczekują konstytucji, jako daru za przelaną 
krew swoich synów”48, to jednak nigdy tego rodzaju postulatów nie traktowano 
poważnie.Poprawna i zgodna z rosyjskimi oczekiwaniami postawa i sympatie poli-
tyczne polskiej arystokracji i burżuazji, okazane w czasie wojny rosyjsko-
tureckiej,nie przyniosły siłom lojalistom żadnej korzyści. Władze carskie zbagate-

46 Zob. S. Tarnowski, Po Kongresie, „Przegląd Polski” t. 49, 1878, s. 268; Historia dyplomacji 
polskiej, t. 3, 1795–1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982, s. 718-725; W. Pobóg-Malinowski, 
Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1, 1864-1914, Gdański, 1991, s. 154-156; W. Feldman, 
Dzieje polskiej myślipolitycznej 1864–1914, Warszawa 1933, s. 124-127. 
47 „Czas” 1876, nr 285. 
48 GARF, f. 110, op.2 4, d. 627, k. 2; Szerzej na temat oczekiwań Polaków związanych z wojną 
bałkańską zob. J. Zdrada, Polacy wobec kryzysu wschodniego 1875–1878, „Rocznik Biblioteki PAN 
w Krakowie”, t. 23, 1977, s. 181-202. 
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lizowały obóz ugody, który według żandarmerii„nie uległ wpływomwrogiej agita-
cji, a inicjatywa składania wiernopoddańczych adresów, podjęta w czasie wojny, 
wypłynęła w końcu z tego środowiska”49. 

Niedowierzanie lojalnym Rosji Polakom wyraził nawet gen. Orżewski. Po-
dejrzewając polską arystokrację o nieszczerość postaw i dwulicowość, z ulgą przy-
znał, że w środowisku tym obojętnie i sceptycznie odniesiono się do wszelkich 
prób poruszenia w czasie wojny rosyjsko-tureckiej sprawy polskiej, […] a w sezo-
nie letnim salony arystokracji opustoszały – gdyż jak przypominał Orżewski – w 
tym czasie, prawie wszyscy, co do jednego, wyjeżdżają za granicę”50. 

Zarzut obojętności i kosmopolityzmu sformułowano także pod adresem bur-
żuazji. Choć z satysfakcją twierdzono, że w Królestwie Polskim „bankierzy, prze-
mysłowcy i kupcy nie interesują się polityką gdyż zajęci sąwyłącznie sprawami 
gospodarczymi”51, to jednak wytykano, że daleko idący merkantylizm i gospodar-
czy pragmatyzm nie do końca służył interesom Rosji.W ocenie gen. Orżewskiego 
zdany w czasie wojny rosyjsko-tureckiej przez elity finansowe i przemysłowe Kró-
lestwa Polskiego test z prawomyślności politycznej w niczym nie mógł zaskoczyć 
władz rosyjskich, gdyż tradycyjnie, w odróżnieniu od pozostałych grup i warstw 
społecznych, burżuazja zachowuje spokój i dystans od wszelkich aktów politycz-
nych. Ważniejszym dla niej od operacji wojennych były operacje finansowe. Jak 
przyznał gen. Orżewski, „polityczne nastroje bankierów i kupców głównie pocho-
dzenia żydowskiego, [...] zależały wyłącznie od wpływu, jaki wojna wywarła na 
obroty finansowe i zmianę kursów wekslowych. Niektórzy – dodawał z przekąsem 
– wykorzystali to i zrobili wielkie fortuny”52. 

Wojna rosyjsko-turecka nie przyczyniła się do żadnej zmiany sytuacji spo-
łeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Po wojnie w Królestwie Polskim pozosta-
ło wiele rodzin, które straciły najbliższych, często swych jedynych żywicieli, i za-
pewne jeszcze więcej byłych żołnierzy, którym wojna odebrała zdrowie. Często ich 
jedynym źródłem utrzymania były skromne zasiłki w wysokości trzech rubli mie-
sięcznie, a i tak nie wszyscy je otrzymywali. Do domu wracali weterani, którym 
udało się nie tylko zachować zdrowie, ale i zasłużyć na wysokie odznaczenia. 
Przynosili oni ze sobą informacje o przebiegu działań wojennych, jak również wie-
dzę na tematPółwyspu Bałkańskiego i jego mieszkańców.  

Na wracających z wojny czekano z utęsknieniem. Oto jak w raporcie policyj-
nym opisano powitanie w Warszawie wracającego z wojny Pułku Wołyńskiego. 
„25 sierpnia [1878] wkroczył do Warszawy pierwszy pułk wojsk wracający z woj-
ny [tureckiej]. Przywitanie Pułku Wołyńskiego, który przez 15 lat stacjonował w 
Królestwie Polskim, przewyższyło wszelkie oczekiwania. Ogromny tłum cisnął się 
na ulicach [...] Krzykom „ura” nie było końca, [...] żołnierzy i oficerów zarzucano 

49 GARF, f. 110, op. 24, d. 623, k. 4. 
50 GARF, f. 109, op. 2, d. 673a, k. 30. 
51 GARF, f. 109, op. 2, d. 678, k. 20. 
52 GARF, f. 109, op. 2, d. 673a, k. 36-37. 
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wiankami i kwiatami. Świadkom tych wydarzeń rzucało się jednak w oczy to, że 
cały ten tłum tak serdecznie witający rosyjskie pułki składał się wyłącznie z niż-
szych warstw, rzemieślników, kupców, robotników, upatrujących w przybyciu puł-
ków gwardyjskich materialne korzyści. Z wyższych warstw byli tylko przypadkowi 
gapie. [...] Z arystokracji nie było nikogo. W polskich miejscowych gazetach fakt 
ten zupełnie zignorowano. Natomiast zagraniczna prasa polska skwitowała przywi-
tanie wojsk rosyjskich drwinami przypominając, że jeszcze nie tak dawno te same 
wojska niezgorzej od Turków biły [w postaniu styczniowym] Polaków”53. 

Zróżnicowane oczekiwania, stosunek i postawy społeczeństwa polskiego 
wobec wojny rosyjsko-tureckiejoraz jej uczestników świadczyły nie tylko o skom-
plikowanych relacjach społeczno-politycznych panujących na ziemiach polskich 
zaboru rosyjskiego, ale także o rozgoryczeniu, jakie wywołała wojna, a zwłaszcza 
jej skutki. Zmagania wojenne na Półwyspie Bałkańskim, w których wzięło udział 
ok. 55 tysięcy żołnierzy-Polaków oraz ok. tysiąca polskich oficerów, nie przyniosły 
Polakom żadnej poprawy sytuacji. Wkrótce uległa ona nawet pogorszeniu i to za 
sprawą tych dowódców rosyjskich, którzy brali udział w wojnie o wyzwolenie 
Słowian. Co więcej wkład polskiego żołnierza w wyzwalanie narodów słowiań-
skich został zamazany i zapomniany. Jak na ironię jeden z rosyjskich wyzwolicieli 
Bułgarii – gen. Iosif Hurko, bohater „spod Szypki”, pięć lat po zakończeniu wojny 
rosyjsko-tureckiej objął urząd warszawskiego generała-gubernatora.W Królestwie 
PolskimHurko dał się poznaćjako zwolennik zagorzałej rusyfikacji, prześladowań 
religii katolickiej, języka polskiego i kultury narodowej. 

53 Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego …., s. 261. 
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Wojciech Jóźwiak, Instytut Filologii Słowiańskiej – 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
POLACY O WOJNIE ROSYJSKO-TURECKIEJ 1877–1878 –  
RELACJA Z ODRIN O. PAWŁA SMOLIKOWSKIEGO CR 

 
 Bałkany – „najmniej znany zakątek Europy”1, ta „szopa ogrodowa stojąca 

obok szlachetnej willi zachodnioeuropejskiej i zamieszkała przez ludzi, którzy nie 
potrafią ze sobą współżyć i prowadzą nieustanne spory”2 stały się, szczególnie w 
XIX wieku, celem wypraw wielu mieszkańców „cywilizowanej” Europy. Powody, 
dla których przekraczano granicę Wschodu z Zachodem/Orientem i wkraczano na 
niezbadane i jednocześnie pociągające swą tajemniczością terytorium były bardzo 
różne – od krajoznawczo-naukowych, poprzez handlowe, polityczne i religijne. 
Niezależnie od motywacji, bagażu wiedzy naukowej i doświadczeń życiowych 
przybysz z Europy, jak zauważa Božidar Jezernik, nigdy nie był wystarczająco 
przygotowany do właściwej percepcji Bałkanów, nie potrafił dostrzec ich praw-
dziwego oblicza, „tamtejsza geografia była zbyt skomplikowana, stosunki etniczne 
za bardzo zawiłe, historia zbyt skomplikowana, a polityka niezrozumiała”3. Czło-
wiek z Zachodu, będąc do tego przyzwyczajonym, szukał jednoznaczności i wyra-
zistości, bałkańska zmienność, złożoność i kulturowo-etniczna mozaikowość w 
znacznym stopniu przerastały jego zdolność pojmowania rzeczywistości4. Szereg 
spostrzeżeń poczynionych przez pisarzy, podróżników, wojskowych i dyplomatów 
podczas ich podróży po Bałkanach znalazło swe miejsce w licznych publikacjach, 
które szczególnie w XIX wieku wydawano w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niem-
czech. Dalekie były one od obiektywizmu, ich autorzy najczęściej dawali wyraz 
linii politycznej wyrażanej przez swe państwa, jednak pomimo tych wad teksty 
cechowała coraz częściej próba przyjrzenia się problemom zamieszkującej Bałkany 
ludności, pośród której coraz częściej dostrzegano także i próbowano poddać cha-
rakterystyce etnosy niemuzułmańskie5. 

W gronie przybyszów, którzy w XIX wieku znaleźli się na terenie Bałkanów 
znalazła się także duża grupa Polaków, szukających na terenie Imperium Osmań-
skiego  schronienia po klęskach powstań narodowych 1830, 1848 i 1863 roku oraz 

1 Upward A., The East End of Europe, London 1908, s. XVII. Cyt. za Jezernik B. Dzika Europa. 
Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, Kraków 2007, s. 17. 
2 Ruland B., Orient Expreß, Bayreuth 1967, s. 27. Cyt. za Jezernik B., op. cit., s. 15.  
3 Jezernik B., op. cit., s. 17. 
4 „Ludzie Zachodu „tworzyli obrazy życia afrykańskich dzikusów, ich zajęć, zwyczajów plemien-
nych, przesądów i całego świata, w którym żyją”, nie rozumieli jednak „niczego, co dotyczyło ludzi 
i stosunków na Półwyspie Bałkańskim”. 
Ibidem. 
5 Patrz Todorova M., Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008, s. 
140-251. 
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próbujących pod egidą sułtana kontynuować walkę z Rosją, a nierzadko także 
przyczyniających się do rozwoju technicznego skostniałego i zapóźnionego pań-
stwa tureckiego. Osobną i dość mało szerokiej opinii znaną grupę stanowili polscy 
duchowni, którzy przybyli na tereny Turcji, aby pomóc w rozwoju bułgarskiego 
ruchu unickiego, który zapoczątkowany w 1860 roku nieustannie borykał się z bra-
kiem odpowiednio przygotowanych księży (szczególnie po kryzysie spowodowa-
nym wyjazdem do Rosji pierwszego zwierzchnika Kościoła unickiego – arcybisku-
pa Josifa Sokolskiego w 1861 roku). 

Cudzoziemiec - łaciński katolik, a tym bardziej unita, w zdecydowanie domi-
nującym na bułgarskich terenach środowisku prawosławno-muzułmańskim, szcze-
gólnie w pierwszym okresie rozwoju unii bułgarskiej oraz walki Bułgarów o unie-
zależnienie się od patriarchatu w Konstantynopolu i dążeń do uzyskania niepodle-
głości politycznej,  pozostawał dla prawosławnej reszty społeczeństwa bułgarskie-
go (a także muzułmańskiej - tureckiego) członkiem wrogiej, odmiennej grupy. Jak 
wyjaśnia Zygmunt Bauman, z socjologicznego punktu widzenia, podział na „my” i 
„oni” wyraża się w skrajnie różnych postawach „uczuciowego związku i antypatii, 
zaufania i podejrzliwości, pewności siebie i trwogi, gotowości do współpracy i 
wrogości”6. W kontekście XIX-wiecznych Bułgarów, linia podziału na „my” i 
„oni” przebiegała również torami religijnymi i wyznaniowymi.  „My” oznaczało 
przede wszystkim każdego rodaka będącego członkiem tego samego Kościoła – 
prawosławnego, protestanckiego, rzymskokatolickiego/unickiego lub muzułma-
nów, którym czytelne i dobrze znane reguły życia wśród „swoich” zapewniały bez-
pieczeństwo i pewną stabilność. „Oni” - grupa, do której z różnych powodów 
członkowie pozostałych nie chcą, lub nie mogą należeć. To grupa, o której wiedza 
była bardzo fragmentaryczna i rozmyta, w dużej mierze opierająca się na pogło-
skach, mitach i stereotypach oraz wyolbrzymionym strachu przed tym co nieznane, 
a tym samym nieprzewidywalne. Na obawach, podsycanych dodatkowo przez irra-
cjonalne przekonanie, że „oni” w zamian za rezerwę, strach i podejrzliwość odpła-
cą tym samym. Należało zatem oczekiwać z ich strony działań wymierzonych w 
interesy innych grup, chęci zaszkodzenia ich interesom7. Wrogość, podejrzliwość i 
agresja wymierzone w osoby spoza grupy są źródłem i pożywką wzmacniającą  
przesądy – rozumiane, jako „stanowczą niechęć do uznania jakichkolwiek zalet 
wroga, połączone zarazem ze skłonnością do wyolbrzymiania jego rzeczywistych i 
wyimaginowanych wad”8. Przesądy sprawiają, że grupa nie dopuszcza uczciwości 
i szczerości członków innych grup – ich poczynania są zawsze interpretowane jako 
podstępne. Często „oni” to przybysze, których pojawienie się zburzyło dawne po-
rządki, to odmieńcy obarczeni odpowiedzialnością za utratę poczucia bezpieczeń-
stwa, niepewność przyszłości i zagrożenie nadciągającą katastrofą. Samo ich poja-
wienie się rodzi napięcia, których nie przekreśla nawet fakt niewielkich różnic za-

6 Bauman Z., Socjologia, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996, s. 47. 
7 Patrz Ibidem, s. 47-48. 
8 Ibidem, s. 54. 
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chodzących pomiędzy grupami. Nowym trzeba ustąpić miejsca, należy oddać część 
własnej przestrzeni odmieńcom mającym własny, niemożliwy do zaakceptowania 
sposób życia. 

Dodatkowo podział na „my” i „oni” przebiegał pomiędzy mieszkańcami Bał-
kanów, a każdym przybyszem z zewnątrz postrzegającym siebie, jako przedstawi-
ciela „społeczeństwa cywilizowanego”, który przybył do potwierdzającego jego 
wyższość i postępowość, wyraźnie zdefiniowanego „Innego” – postrzeganego jako 
prymitywne, społeczeństwa reprezentującego sobą wszystkie te cechy, które zosta-
ły przez Zachód dawno odrzucone9. 

Na terenie okupowanej przez osmańskich Turków Bułgarii, wskazane przez 
amerykańskiego antropologa Gregory Batesona zjawisko secesjogenezy, jako za-
chodzącego pomiędzy grupami łańcucha akcji i reakcji, wrogich postaw i zacho-
wań uzasadniających same siebie i prowokujących wrogie postawy, przybierało 
często bardzo ostre formy utrudniające wzajemne zrozumienie i współpracę, nawet 
w skrajnych, kryzysowych, wojennych warunkach konfliktu rosyjsko-tureckiego 
lat 1877–1878. 

Dzięki aktywności literackiej Polaków, XIX-wieczni rodacy na terenie Polski 
i na emigracji byli niemal na bieżąco informowani o wydarzeniach rozgrywających 
się na terenie Turcji osmańskiej. Teksty literackie takich autorów jak na przykład 
Michał Czajkowski i Teodor Tomasz Jeż, czy liczne, często anonimowe, publiko-
wane w prasie materiały publicystyczne10 oraz opracowania naukowe11 przekazy-
wały, najczęściej subiektywne, indywidualne oceny, spostrzeżenia i sugestie, próby 
charakterystyki, czy analizy naukowej dziejów, kultury i życia codziennego sło-
wiańskich i niesłowiańskich mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego. 

Z cała pewnością najciekawszym materiałem dotyczącym wojny rosyjsko-
tureckiej autorstwa, prowadzących od 1863 roku w Odrin (Adrianopolu, Edirne) 
unicką placówkę oświatowo-wychowawczą, księży ze Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego były „Wspomnienia missyonarza bułgarskiego z 
czasów wojny rossyjsko - tureckiej”, które ukazały się w roczniku „Missye 
Katolickie”, rok IV z 1885 roku oraz w opublikowanym w tym samym roku w 
Krakowie przez jezuitę Józefa Hołubowicza opracowaniu „Bułgarya, jej przeszłość 
dziejowa i jej obecne narodowe odrodzenie”. Autor tekstu – przebywający w Odrin 
od 1874 do 1882 roku o. Paweł Smolikowski przedstawił w nim wydarzenia, jakie 
rozgrywały się w Odrin i okolicach od lipca 1877 roku oraz informował o 
pogłoskach dochodzących z innych bułgarskich terenów. 

Relacja Smolikowskiego jest opisem wydarzeń poczynionych przez osobę, 
która w żadnym razie nie cieszyła się i nie oczekiwała nadejścia, przyjmowanych 

9 Patrz Jezernik B., op. cit., s. 19-20. 
10 Patrz np. Jóźwiak W., Unia bułgarska w XIX wiecznej prasie poznańskiej, [w:] Język, literatura i 
kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, red. B. Zieliński. Poznań 2001, ss. 111 – 120. 
11 Patrz np. Jóźwiak W. Bułgaria i Bułgarzy w XIX-wiecznych polskich monografiach, [w:] Z małą 
ojczyzną w sercu, red. Walczak-Mikołajczakowa M., Zieliński B., Poznań 2005, ss. 93 – 104. 
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przez Bułgarów jako wyzwolicieli, wojsk rosyjskich. Polacy w Turcji byli często 
poddanymi cara rosyjskiego, którzy szukali schronienia w obawie nieuchronnej 
kary za udział w zbrojnych buntach – nie inaczej było także z pracującymi w odrin-
skiej palcówce zakonnikami, których część w obawie przed rosyjskimi represjami i 
rozsiewanymi plotkami o nasilających się, w miarę postępów armii rosyjskiej,  
prześladowaniach przebywających w Turcji Polaków, musiała uciekać aż do Stam-
bułu i Jerozolimy. Zajęcie Odrin przez Rosjan traktowane było przez polskiego 
duchownego jako okupacja, po której szczęśliwym zakończeniu wszystko w mie-
ście wróciło od normy – „missya nasza, przebywszy szczęśliwie okupacyę  rossyj-
ską, nie wydawała się już jakby w ciągłem zawieszeniu i zagrożoną w swem istnie-
niu od lada zmian politycznych”12. Choć jednocześnie nadejście Rosjan zakończyło 
okres niepokojów w opuszczonych przez tureckie wojsko mieście13.  

Wobec takich doświadczeń trudno się dziwić, że kontakty Polaków z Rosja-
nami były raczej chłodne, obie strony się tolerowały i jednocześnie unikały bezpo-
średnich spotkań. Gorycz kontaktów z rosyjskimi żołnierzami słodziły wizyty słu-
żących w armii carskiej Polaków, którym dowództwo ułatwiało nawet udział w co 
niedzielnych mszach i spowiedzi, a polscy zakonnicy byli przez całą rosyjską oku-
pację Odrin jedynymi kapelanami armii rosyjskiej. 

Smolikowski dzielił się swymi spostrzeżeniami dotyczącymi kontaktów ro-
syjsko-bułgarskich i przedstawiał opinię jaką wyzwoliciele mieli o tych, którym 
przynieśli wolność. Oficerowie carscy „dla narodowości wszelkich i wyznań byli 
bardzo względni. Jednych tylko Bułgarów nienawidzili i nimi pogardzali”14, za-
chwycali się natomiast „dźwiękiem języka tureckiego”15, tureckimi zwyczajami 
oraz żołnierzami. Jak zwierzył się autorowi tekstu jeden z carskich kapitanów – 
„Nasze postępowanie z Bułgarami (…) nie musi ich nam bardzo jednać, ale cóż 
robić, ja sam kiedy do nich mówię, trzymam nahajkę w ręku z nimi inaczej nie 
można postępować”16. Pojawił się także pomysł wykorzystania polskich zakonni-
ków do „rozpracowania” bułgarskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, jednak 
śmierć autora projektu - księcia Czerkaskiego udaremniła realizację tych planów. 
Surowe opinie Rosjan o Bułgarach polski zakonnik starał się usprawiedliwić dłu-
gim pobytem Rosjan (oficerów – ludzi wykształconych) wśród bułgarskich chło-
pów, których języka nie rozumieli, pozbawieni książek i gazet oraz towarzystwa do 

12 Smolikowski P., Wspomnienia missyonarza bułgarskiego z czasów wojny rosyjsko-tureckiej 
(1877–1878), [w:] Hołubowicz J, Bułgarya, jej przeszłość dziejowa i jej obecne narodowe i religijne 
odrodzenie, Kraków 1885, s. 150. 
13 „Czyżem się tego kiedy spodziewał, że dwa razy w życiu będę z upragnieniem i radością witał 
tych, których się uważało za największych nieprzyjaciół: armię włoską w Rzymie i armię rossyjską 
w Adryanopolu! Tak to strasznem jest być na łasce czy garybaldczyków czy baszybuzuków i tak 
prawdziwem jest to, ze z najgorszym rządem jest jeszcze lepiej, jak bez rządu”. 
Ibidem, s. 137.  
14 Ibidem, s. 146. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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rozmowy i kwaterowaniem w bardzo ubogich wiejskich domostwach bez jakich-
kolwiek wygód. Jednak nie tylko na prowincji zachowanie żołnierzy carskich po-
zostawiało wiele do życzenia, także postępowanie jednostek stacjonujących w Od-
rin „było ze wszech miar gorszące”17 i nawet obsługujące ambulanse prawosławne 
zakonnice, w mniemaniu autora wspomnień, niewiele lepszą pozostawiły po sobie 
opinię.  

Wojna, zdaniem zakonnika, zmieniła poglądy Bułgarów na temat Rosji. Do-
tychczas uważający ją za prawosławną potęgę, niechętni byli zmartwychwstańcom, 
misję nazywali polską i głosili, że z chwilą nadejścia Rosjan zakonnicy zostaną 
wypędzeni. Stanowisko to uległo zmianie, gdy okazało się, że wielu Polaków - 
katolików służyło w armii rosyjskiej. Zajmowali oni nawet odpowiedzialne stano-
wiska, o czym świadczyć miał fakt, że na akcie zawieszenia broni, w imieniu cara 
podpisani byli wyłącznie Polacy: Niepokojczycki i Lewicki, który również był wi-
cegubernatorem w okupowanym przez Rosjan Odrin.  

 Smolikowski miał wyraźny kłopot z zajęciem jednoznacznego stanowiska 
w stosunku do Turków, wahało się ono pomiędzy podziwem za postawę, wdzięcz-
nością za pomoc i przerażeniem obserwowanym i doświadczanym okrucieństwem. 
Autor podkreślał turecką szlachetność, gotowość do niesienia pomocy poszkodo-
wanym w wyniku działań wojennych. Przytoczył opisy ratowania na rozkaz dowo-
dzącego turecką armią Sulejmana Paszy, bułgarskich sierot i założenia dla nich, 
utrzymywanego z państwowego funduszu, przytułku w Kazanłyku oraz przekazy-
wania sierot w ręce napotykanych bułgarskich rodzin. Przedstawił obrazy tureckich 
żołnierzy dzielących się swymi racjami żywnościowymi z bułgarskimi kobietami, 
które były nawet podwożone na oficerskich koniach – „Niemało żołnierzy ofiaro-
wało się odprowadzić niemowlęta do Adrianopola; i w istocie, przybywszy tam, 
sami obwozili je po ulicach, wołając: – Dobre kobiety, przyjmijcie te sieroty dla 
miłości Bożej!”18. Tureckie władze niosły pomoc przybyłym do Odrin chrześcijań-
skim uciekinierom  (ponad 10000 osób), wkrótce miasto zapełniło się także ran-
nymi tureckimi żołnierzami, którym schronienia i pomocy udzielili także (nie bez 
egoistycznych pobudek) zakonnicy. „Turcy mają bardzo wiele w sobie szlachetno-
ści”19, ale jednocześnie grasujące w mieście oddziały baszybuzuków i zejbeków 
wzbudzały w autorze przerażenie, a opis Odrin zamienionego w ogromną szubieni-
cę, gdzie w każdym możliwym miejscu wiszą skazańcy (w sumie w mieście miano 
powiesić ponad 200 osób)20, a przerażeni chrześcijanie spędzają noce na dachach 

17 Ibidem, s. 150. 
18 Ibidem, .s 127. 
19 Ibidem, s. 131. 
20 „(…) zresztą okropny widok przedstawiało miasto z powodu ciągłych egzekucyj wojskowych. W 
Adryanopolu odbywały się one na wielki rozmiar a bez żadnej ceremonii. Pierwsze lepsze drzewo 
albo podpora od okien sklepowych, służyły za szubienice, nawet przed drzwiami prywatnych do-
mów wieszano. Tylko trzy dni w tygodniu były wolne od strasznego widoku wisielców: piątek jako 
święto tureckie, sobota przez wzgląd na Żydów i niedziela na chrześcijan”. 
Ibidem, s. 129-130. 

 184 

                                            



domów21, w obawie przed zrealizowaniem tureckiej groźby podpalenia miasta i 
rzezi niewiernych22, pozostaje w wyraźnej sprzeczności z wcześniejszymi stwier-
dzeniami. Do tego emocjonalnego rozdźwięku dodać należy jeszcze ogromne 
współczucie wyrażane wobec tureckich uciekinierów, którzy wyprzedają za bezcen 
swój majątek, a nawet zabijają swe dzieci, aby nie dostały się w ręce wroga, jedno-
cześnie otwarcie wypowiadając swe antychrześcijańskie nastawienie i pałając rzą-
dzą odwetu. 

Widać w tekście wyraźną różnicę w stosunku autora do Turków, którego kry-
terium jest kwestia posiadanego majątku, wykształcenia i zajmowanego stanowi-
ska. Smolikowski wspomniał o chęci udzielenia zmartwychwstańcom schronienia 
w Stambule przez wielkiego wezyra i z satysfakcją odnotował coraz częściej w 
obliczu wojny wypowiadane przez tureckich wyższych oficerów stwierdzenie, że 
przejście Bułgarów na rzymski katolicyzm zapobiegłoby wojnie – „Nie masz dla 
Bułgarów przyszłości, (…) – tylko gdy zostaną katolikami; inaczej nigdy im ufać 
nie będziemy mogli”23. Jednak ze strony „prostych” Turków zakonników spotykały 
liczne nieprzyjemności, Smolikowski wspominał o mających miejsce na ulicach 
Odrin przypadkach strzelania do zakonników, czy rzucania w nich kamieniami – 
„Br. Hieronim, (…) sam ze strachu wcale na miasto nie wychodził, schudł bardzo i 
nawet trochę posiwiał”24. 

W styczniu 1878 r. wojsko tureckie opuściło Adrianopol wysadzając wcze-
śniej prochownię i XIV wieczny pałac sułtana Murada. Wobec realnych obaw na-
paści ze strony grożącej krwawą zemstą cywilnej ludności tureckiej, konsul au-
striacki, francuski i grecki zorganizowali tymczasową obronę zamieszkałego przez 
chrześcijan kwartału miasta. Wszyscy dali wyraz solidarności w obliczu zagrożenia 
barykadując dzielnicę i przez cztery dni, jakie upłynęły od momentu wyjścia wojsk 
tureckich do nadejścia Rosjan, nie wpuszczając do niej Turków. Zorganizowano 
nocne uzbrojone patrole, na które chodzili także zakonnicy oraz starsi uczniowie 
szkół misyjnych.  

To poczucie jedności wobec wspólnego zagrożenia i empatii w odniesieniu 
do przykrości, których wszyscy doświadczali, ujawniało się także wobec koniecz-

21 „Jakżeż okropne były owe noce! Dawniej, kiedy gdzieś się paliło, lecieli ludzie z sikawkami 
krzycząc przeraźliwie: engen (pożar); strzelano po ulicach z pistoletów; powstawał krzyk i hałas 
niedoopisania. Spać w takich razach nikt w mieście nie mógł. Była to rzecz arcynieprzyjemna, ale o 
ileż straszniejsza była teraz ta cisza, przerywana tylko łoskotem zapadających się dachów i szumem 
płomieni. Cisza, powiadam, bo wychodzić w nocy na ulicę, było pod karą śmierci wtedy zabronio-
nem. Każdy łatwo zrozumie, że w tych czasach i po nocach się nie spało, a tylko wciąż wychodziło 
się na dach, wyglądając, czy się gdzie blisko nie pali, czy rzeź się już nie zaczyna”. 
Ibidem, s. 132. 
22 „(…) kupowali noże i broń, mówiąc otwarcie chrześcijanom: „zanim przyjdą Moskale, zapalimy 
miasto i was wszystkich wyrzniemy”. 
Ibidem. 
23 Ibidem, s. 125. 
24 Ibidem. 
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ności niesienia pomocy bułgarskim ofiarom konfliktu. Rozdarty pomiędzy współ-
czuciem dla cierpiących uciekinierów i niechęcią wobec „schizmatyków” (głównie 
prawosławnych duchownych) zmartwychwstaniec podkreślał przy okazji zdolność 
unickich kapłanów do wzniesienia się ponad unicko-prawosławny konflikt i oto-
czenia opieką „obdarte, zgłodniałe, wychudłe, pożółkłe ze strachu, głodu i zmęcze-
nia”25 kobiety i dzieci, których ponad sto zostało przyjętych „pod dach” odrinskich 
internatów i budynków parafialnych. Wkrótce na utrzymaniu unickich zakonników 
znalazły się także skrajnie wycieńczone kobiety i dzieci znajdowane w okolicy 
miasta26.  

Wpuszczenie na teren unickiej placówki oświatowej poszukiwanych przez 
Turków, Bułgarów (mężczyzn, uciekinierów ze Starej i Nowej Zagory) uchroniło 
ich przed aresztowaniem, gdyż władze (wdzięczne między innymi za opiekę nad 
rannymi żołnierzami) nie prowadziły poszukiwań wśród mieszkańców zmar-
twychwstańczych domów. Swe wpływy zmartwychwstańcy wykorzystywali także 
dla uzyskania dla Bułgarów zwolnień z tureckich więzień. Wobec takich wysiłków 
i poświęceń Smolikowski szczególnie podkreślał i ubolewał nad zasłyszanymi 
przypadkami działań spekulacyjnych, aktów oszustwa i złodziejstwa, których mieli 
dopuszczać się prawosławni duchowni. Wschodni kapłani posądzani byli przez 
autora także o chęć skompromitowania zmartwychwstańców poprzez publiczne 
opowiadanie o ukrytych w internatach, poszukiwanych przez Turków Bułgarach. 

Smolikowski, wydaje się, że nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia wojny dla 
losów okupowanych przez Turków Bułgarów, nadziei na niepodległość, która wraz 
z postępami armii rosyjskiej miała się urzeczywistnić. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że w tekście brak jakichkolwiek wzmianek świadczących o przekonaniu 
autora o prawie Bułgarów do niepodległości i zrzucenia obcej dominacji. Zakonnik 
nie wyraża zainteresowania i próby zrozumienia bałkańskich kwestii politycznych. 
Zwycięstwo Rosji oznaczać będzie konieczność przeciwstawienia się zyskującej 
militarno-poltyczne poparcie większości prawosławnej, w którą bardzo trudno było 
nawiązać dialog i doprowadzić do choćby neutralnych stosunków. Siłą rzeczy gros 
informacji zawartych we Wspomnieniach dotyczyła działalności odrinskiej unic-
kiej placówki oświatowo wychowawczej, kłopotów organizacyjnych, trudności 
materialno-finansowych i utrudnień związanych z prowadzeniem „zwykłej” dzia-
łalności. Charakterystyka „wojennego” życia miasta to jedynie tło, pokazujące naj-
bardziej przerażające oblicze konfliktu, rozgrywającego się nie na polu bitwy lecz 
dotykającego bezpośrednio przepędzaną ze swych domostw ludność cywilną. Spo-
ru militarnego, w wyniku którego wspaniałe miasto zostało zamienione w miejsce, 

25 Ibidem, s. 127. 
26 „W samych początkach nierzadko znajdywał nasz O. Rafał kobiety, które się karmiły liściami 
morwowemi albo słomą; z głodu i ze zmęczenia trawione gorączką, w swych miastach popalonych 
piły wodę z krwią zmięszaną, z czego oczywiście wpadały w choroby. (…) W ogóle mnóstwo dzie-
ci umierało, a wszystkie prawie były żółte, sine, wystraszone”. 
Ibidem. 
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gdzie ranni umierają na ulicach, cywile głodują, mnożą się egzekucje, a przerażeni 
mieszkańcy jedni boją się nadejścia Rosjan, a inni ze strachem czekają na rozpo-
częcie odwetowej rzezi. Z tekstu wyraźnie przebija niepokój przed nowym (nie-
pewność przyszłości po rosyjskim zwycięstwie) i humanitarne przekonanie, że bez 
względu na ostateczny efekt konfliktu wojennego, jego największymi ofiarami po-
zostają zawsze najbiedniejsi – zabijani, gwałceni i przepędzani z miejsca na miej-
sce.  

Przekonanie ojca Smolikowskiego potwierdzał w 1879 roku anonimowy za-
konnik, który w opublikowanym w czasopiśmie „Przegląd Lwowski” (Rok IX – 
Zeszyt 16) artykule „Dwie wycieczki misyjne w Bułgaryi” podzielił się swymi 
spostrzeżeniami poczynionymi podczas podróży, którą w rok po zakończeniu woj-
ny rosyjsko-tureckiej odbył z Odrin do Małko Tyrnowo. Okolica, którą przemie-
rzył autor, przedstawiała przerażający widok – Bułgarzy niszcząc najpierw wsie 
tureckie, a następnie po wojnie, Turcy z zemsty niszcząc wsie bułgarskie, dopro-
wadzili do całkowitego spustoszenia terenów i przyczynili się do tego, ze obszar 
stał się terenem działania bandytów27. „Ta fatalna wojna, którą wojną domową 
nazwać można, w sposób straszliwy wstrząsnęła tym krajem, i nie wiedzieć, kiedy i 
jak się to wszystko ułoży”28 -  w ocenie autora, który nie zastanawiając się nad 
podłożem konfliktu pomiędzy dawnymi sąsiadami, największym poszkodowanym 
w wyniku działań wojennych dostrzega chłopa tureckiego, który, w przeciwień-
stwie do Bułgara, wracając do swej wioski zastawał ją doszczętnie spaloną, a pola 
zniszczone, tym samym zostawał pozbawiony środków do życia. Zakonnik okazał 
ogrom współczucia zdeklasowanym dawnym muzułmańskim panom tych ziem 
„rządnym, pracowitym, zamożnym”29 gospodarzom, którzy obecnie stali się żebra-
kami. Wyraził podziw dla pracy Reuf paszy – gubernatora Odrin, starającego się z 
ogromnym trudem zaprowadzić ład w podległej mu prowincji, jednak „element 
muzułmański, podstawa panowania tureckiego, we wszystkich tych okolicach jest 
znacznie podcięty i czy się dźwignie, nie wiadomo”30. Autor ubolewa nad sytuacją 
Turków w bułgarskiej Rumelii Wschodniej i Księstwie Bułgarskim, gdzie narażeni 

27 „Pierwsza wieś Ilaskiej, w większej części muzułmańska, prawie cała zburzona; z dwóch mecze-
tów zostały tylko napół rozwalone minarety. Druga wieś, Indźie, bułgarska: tej mieszkańcy dali się 
we znaki Turkom i Czerkiesom, których niemało stracili, i gdy wojsko rosyjskie opuszczało te stro-
ny, z nim razem odeszli; wieś pusta. Następnie znowu wieś turecka cała w zgliszczach. I tak dalej, 
na przemian, aż do Kirklezyi. Jest to miasto, niegdyś o czterdziestu kościołach, dziś liczy dziesięć 
nędznych cerkiewek; dzielnica muzułmańska zburzona. (…) Od Kirklezyi do Małko-Tyrnowy je-
dzie się prawie ciągle zwaliskami. Znowu pierwsza z rzędu wieś turecka Demirdżelir-kale z zglisz-
czach najboleśniejszy przedstawia widok. Za nią wieś bułgarska Kurukiej, w niej stoją domy, ale 
puste. Na 170 domów ledwo 20 zamieszkałych; mieszkańcy zbiegli do wschodniej Rumelii; (…) 
Trzecia z rzędu wieś bułgarska, Derekiej, domów około 400, ale tylko sześć zamieszkałych; rzekł-
byś, że tędy przeszło morowe powietrze”. 
Dwie wycieczki misyjne w Bułgaryi, [w:] „Przegląd Lwowski”, Rok IX, Zeszyt 16, 1879, s. 145. 
28 Ibidem, s. 147. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 

 187 

                                            



na prześladowania, bez ochrony państwowej, zagrożeni są doszczętnym (w domy-
śle – przez Bułgarów) zniszczeniem. 

Podobnie jak w tekście Smolikowskiego brak tu jakiejkolwiek chęci ustalenia 
podłoża konfliktu i jego znaczenia dla losów okupowanych Bułgarów. Stronniczy 
stosunek do Turków, których agresję usprawiedliwia rozpaczą po stracie majątku. 
Bułgarzy stanowią tylko tło dla unaocznienia tureckich cierpień i trudnych do od-
budowania zniszczeń państwa osmańskiego. 

 Relacje zarówno o. Pawła Smolikowskiego, jak i anonimowego autora tek-
stu opublikowanego w lwowskim periodyku stanowią cenne świadectwo naoczne-
go świadka przedstawianych wydarzeń. Ukazują punkt widzenia człowieka z ze-
wnątrz niemogącego/niepotrafiącego wyrobić sobie jednoznacznej opinii, jedno-
znacznego stanowiska wobec narodów zamieszkujących tereny Turcji, ich proble-
mów i relacji wzajemnych. Patrzącego na konflikt 1877–1878 przez pryzmat bala-
stu własnych doświadczeń oraz etniczo-religijnych uprzedzeń i animozji. 

Niezależnie jednak od trafności ocen i sądów uderza realistyczny opis cier-
pienia ludności zarówno chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej, przerażenia wsze-
chobecną groźbą śmierci oraz wymowny obraz destrukcji i dewastacji tkanki archi-
tektonicznej miasta niszczonej w miarę zbliżania się do jego granic konfliktu 
zbrojnego. Brak tu jakiejkolwiek euforii (chociażby w związku ze zdobyciem Ple-
wen, Starej Zagory, czy szipczeńską wiktorią) i opisów czynów bohaterskich, brak 
radości z utworzenia niepodległej Bułgarii, działania zbrojne toczą się daleko, do 
Odrin docierają tylko ich dramatyczne i niszczący efekty uderzające najczęściej w 
bezbronną ludność, która znalazła schronienie w mieście i okolicznych wsiach. 

Bułgarzy w oczach autorów to anonimowa zbiorowość (ewentualny podział 
przebiega granicą wyznania – prawosławny lub grekokatolik), brak opisu sylwetek 
jakichkolwiek jednostek, wyłącznie pozbawiony przywódcy tłum przeganiany z 
miejsca na miejsce, uciekający, proszący o pomoc, wyniszczony fizycznie i psy-
chicznie, czasem tylko, jak wynikało z zasłyszanych opowieści, palący w odruchu 
zemsty tureckie domostwa. Gospodarzami miasta i okolicy są Turcy, często wy-
mieniani z imienia gubernatorzy, urzędnicy, oficerowie i generałowie, których 
prawa do zamieszkiwanej przez nich ziemi żaden z autorów nie kwestionuje, pomi-
jając całkowicie jej burzliwą przeszłość historyczną i bułgarskie do niej roszczenia. 
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Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ 

 
МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ КУСЕВ 

И ПОЛСКИТЕ ВЪЗКРЕСЕНЦИ В СТАРА ЗАГОРА 
 

Старозагорска епархия е учредена през 1886 г. Това означава, че след 
създаването на Екзархията Старозагорската епархия е най-новата в диоцеза 
на Българската православна църква. Организирането на църковния живот в 
новооткритата епархия първоначално е възложено на протосингела на Екзар-
хията архимандрит Максим Пелов, по-късно Скопски и Пловдивски 
митрополит1. 

Епископ Гервасий управлява Старозагорска епархия до края на 1893 г. 
В началото на 1894 г. управлението ѝ е възложено на епископ Методий Ку-
сев, който е избран за първи канонически Старозагорски митрополит2. 

В епархията се води протестантска и римокатолическа пропаганда. На-
чалото на римокатолическата пропаганда е от 1899 г. и е съсредоточена глав-
но в Стара Загора, където има католически храм3.  

Методий (Тодор) Йовчев Кусев е роден през 1838 г. в град Прилеп, Ма-
кедония. Първоначалното си образование получава в родния си град. Тодор 
Кусев участва активно в образуването на българската църковна община в 
Прилеп и в дейността на местното читалище. Взема дейно участие в църков-
но-народните борби. Той е делегат на църковно-народния събор в Цариград 
през 1871 г. от Битолско-Прилепската епархия. Негова е заслугата за включ-
ване на югозападните български епархии в диоцеза на Българската екзархия4. 
На 4 април 1873 г. Тодор Кусев е подстриган за монах от Пелагонийския 
митрополит Евстатий и приема монашеското име Методий. На 24 ноември 
1873 г. е отличен с архимандритско достойнство и назначен за протосингел 
на Пловдивската света митрополия. През 1876 г. е изпратен в Българската 
екзархия в Цариград5. От 1878 до 1880 г. отново е протосингел на Пловдив-
ската света митрополия, а от 1880 г. до 1886 г. е протосингел на екзарх Йосиф 
I в Цариград. От 1886 до 1888 г. архимандрит Кусев учи в Киевската духовна 
семинария, а от 1888 до 1892 г. следва в Санктпетербургската духовна 

1 ДА Стара Загора, ф. 407 к, оп. 3, а.е. 10, л. 1-5. 
2 Александров, Н. История на Старозагорска епархия. Т. I. Стара Загора, 1976 (машинопис), 
с. 191-195.  
3 ЦДА, ф. 1318 к, оп. 1, а.е. 4734, л. 13. 
4 Александров, Н. Сто и петдесет години от рождението на приснопаметния Старозагорски 
митрополит Методий Кусев (1838–1988). // Духовна култура, 1988, кн. 7, с. 1-3. 
5 Матев, И. Методий Кусев – живот в дати. В: Хвала митрополиту Методию. Юбилеен сбор-
ник – 160 години от рождението на първия Старозагорски архиерей. Стара Загора, 1999, 
с. 4-5. 
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академия6. Доброто му богословско образование е причина да бъде назначен 
за ректор на Цариградската духовна семинария след завръщането му от Русия 
през 1892 г. На 24 април 1894 г. Методий Кусев получава епископска хирото-
ния с титлата Велички7 и е назначен за временно управляващ Старозагорска 
епархия8. На 14 юли 1896 г. Св. Синод утвърждава Методий Кусев за Старо-
загорски митрополит9. 

Униатските идеи се разпространяват в Стара Загора веднага след про-
възгласяването на българската уния. В делегацията, водена от Драган Цанков, 
която посещава архиепископ Брунони на 18 декември 1860 г., участва и ста-
розагорецът Манол Иванов, търговец в Цариград. През 1861 г. Драган Цанков 
посещава в Стара Загора училището и свои приятели с намерение да пропо-
вядва унията в града10. 

Старозагорци протестират масово срещу унията и отказват да получават 
вестник „България“. Противоуниатската съпротива върви паралелно с навли-
зането на униатските идеи в града. За разпространяването на унията в Стара 
Загора работи активно французинът Анри Бунала. Като фабрикант и френски 
гражданин той има влияние сред по-заможните граждани. Унията намира 
привърженици и сред част от интелигенцията, преди всичко учители и мла-
дежи, които желаят да получат образование на Запад. По-влиятелен привър-
женик на унията в града е Димитър Иванов, брат на Манол Иванов – един от 
сподвижниците на Драган Цанков и активен деец на цариградската уния.  

На 8 април 1861 г. старозагорци настояват пред везира Али паша да бъ-
де призната българската църковна независимост, като същевременно осъждат 
униатското движение сред българите11. 

Пресилено би било да се твърди, че унията не е имала привърженици в 
Стара Загора и след това, но до Освобождението на България униатската 
пропаганда в града е слаба. 

Няма съмнение, че близостта на Свиленградска околия до Одрин, който 
е безспорен център на българската уния по това време, оказва влияние върху 
разпространението на униатските идеи в областта. По-късно именно Одрин-
ската католическа мисия започва своето настъпление в Старозагорска епар-
хия. Асимилаторските стремежи на Одринския гръцки митрополит към бъл-

6 Пак там, с. 8-11.  
7 Пак там, с. 5. 
8 За биографията на митрополит Методий Кусев вж. по-подр. Неделчев, И. Старозагорският 
митрополит Методий Кусев – живот и дейност. // Духовна култура, 1974, кн. 1, с. 18-26; 
Александров, Н. В памет на първия Старозагорски митрополит Методий Кусев (По повод 
70-годишнината от смъртта му, 1922–1992). // Духовна култура, 1992, кн. 12, с. 20-22.  
9 Матев И. Цит. съч., с. 12-13 
10 Стойков, С. Стогодишнината на храма „Св. Николай“ в Стара Загора (1834–1934). Стара 
Загора, 1935, с. 49. 
11 Кирил, Патриарх Български. Католическата пропаганда сред българите през втората 
половина на XIX век (1859–1865). София, 1962, с. 242-243. 
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гарското население е причина част от българите да приемат идеята за уния с 
Римокатолическата църква12. 

В края на XIX век католическата пропаганда се опитва да се установи 
по-трайно в Стара Загора. За тази цел тя разчита на питомците на българските 
католически училища в Одрин, тъй като много деца на православни родите-
ли, посещавали тези училища, впоследствие се установяват в Стара Загора. 
В града се заселват и униати от Одринско13. Постепенно Стара Загора става 
постоянна мисионерска спирка на отците възкресенци от Одринската мисия, 
които методично подготвят трайното си настаняване в града. 

Много активна борба срещу домогванията на католиците в Стара Загора 
води първият Старозагорски митрополит Методий Кусев. Още на младини 
Кусев дава достоен отпор на католическото проникване в родния му град 
Прилеп. Съгражданинът му Н. Еничерев го определя като „необорим страж 
на българите в Прилеп за вярата и народността им“14. 

За активизиране на католическата мисия в Стара Загора се споменава в 
писмо № 4066 от 24 ноември 1899 г., подписано от Старозагорския митропо-
лит Методий и адресирано до Св. Синод на БПЦ. Съобщава се, че в града се 
установяват католическите свещеници Тома, Симеон и Лудовик, членове на 
Одринската католическа мисия, които имат намерение да отворят параклис в 
къщата на пловдивската жителка Захарина Митова, наета под наем за нужди-
те на католиците. Изброяват се имената на следните католици: Душек, капел-
майстор при 12 полк, Райман – майка и дъщеря, учителки в забавачницата, 
Серпу – съпруга на предприемача по железопътната линия, и Тереза Бертнар 
– съпруга на инженер Ничев15. 

Едно по-ново писмо дава повече информация за тримата католически 
свещеници, посетили Стара Загора през месец ноември 1899 г. Това са отците 
възкресенци Симеон Кобжински, Тома Олшевски и Август Мозер, предстоя-
тел на възкресенската мисия в Одрин16. Разминаването в едно от имената най-
вероятно има технически характер. Но обстоятелството, че сред мисионерите 
е и предстоятелят на Одринската мисия на отците възкресенци, показва, че 
Стара Загора е поверена на конгрегацията на възкресенците.  

Старозагорският митрополит Методий с писмо № 4068 от 27 ноември 
1899 г. уведомява старозагорския окръжен управител за униатската активност 
в града. Чрез Пловдивския митрополит Натанаил архиереят прави опит да 
убеди собственичката в Пловдив да не дава къщата си в Стара Загора за нуж-

12 Александров, Н. История на Старозагорска епархия, т. I, с. 107. 
13 Вж. Шопов, А. България в църковно отношение. Пловдив, 1889, с. 38. 
14 Мутафчиев, К. Черти от духовния образ на митрополит Методий Кусев (По случай 60 
години от смъртта му. // Духовна култура, 1982, кн. 12, с. 22-23. 
15 Методий, Митрополит Старозагорски. Покушенията на католическата пропаганда в гр. 
Стара Загора. Стара Загора, 1899, с. 3. 
16 Елдъров, С. Католиците в България 1878–1989. София, 2002, с. 138. 
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дите на католическите мисионери. След като архиереят разбира, че инициа-
тор за създаването на униатски католически параклис в Стара Загора е капел-
майсторът на полка Душек, дядо Методий веднага уведомява писмено бри-
гадния командир в Стара Загора. 

Негово Високопреосвещенство си дава сметка, че създаването на униат-
ски параклис в града може да бъде начало на една постоянна католическа 
пропаганда, въпреки че по това време там няма компактна маса българско 
католическо население. По въпроса е уведомен и кметът на града. Дългата 
преписка по този въпрос показва, че митрополит Методий Кусев е ревностен 
духовен пастир, милеещ за православното си паство. Този въпрос занимава и 
Св. Синод на БПЦ, който излиза с официално становище17. 

Старозагорският архиерей запознава с проблема и министъра на външ-
ните работи и на изповеданията. След като униатите успяват да отворят па-
раклис, в писмо до министерството владиката заплашва, че ако то не вземе 
нужните мерки за закриването на параклиса, а католическите свещеници не 
напуснат страната, той ще подаде оставката си. Във връзка с този случай па-
метни ще останат думите му: „... България ще погине пак от религиозно разд-
робление на народа следствие на чуждите пропаганди с поддръжката на бъл-
гарското правителство...“18 

Въпросът за националното единство на българския народ, основаващо 
се на православието, винаги е бил от съществено значение за Българската 
православна църква и в същото време е много чувствителен въпрос за всичко, 
което се отнася до българската национална история. В средите на БПЦ единс-
твото на религията се схваща като важен компонент от националното ни 
единство. Затова католическата пропаганда в България се определя като 
опасна за българското национално единство. 

Старозагорският архиерей Методий Кусев с достойното си поведение 
пред българските политици се проявява като истински пазител на правосла-
вието – това скъпо достояние за българския народ. Вдъхновен от неговата 
ревност, архимандрит Инокентий Софийски изказва следната мисъл: „Ако 
Руската църква може да се гордее с един богослов и философ – Филарета 
Московски, то Българската църква с право може да се гордее с Методия Ста-
розагорски.“ 

На навременните сигнали на митрополит Методий за опасност от като-
лическа пропаганда в Стара Загора Министерството на външните работи го 
уведомява, че не счита за пропаганда идването на трима мисионери с цел да 
извършат треби сред свои едноверци. Министърът на външните работи и на 
изповеданията Т. Иванчев е недоволен от подетата от дядо Методий борба 
срещу католическата пропаганда в Стара Загора19.  

17 Александров, Н. История на Старозагорска епархия, т. I, с. 108-111. 
18 Методий, Митрополит Старозагорски. Цит. съч., с. 7-8. 
19 Мутафчиев, К. Цит. съч., с. 23-25.  
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 На 13 декември 1899 г. отците възкресенци отслужват света литургия в 
новопостроения параклис. След богослужението католиците преминават по 
главните улици на Стара Загора. Тези действия се възприемат от православ-
ните като демонстрация на сила. Така се поставя началото на католическата 
енория в град Стара Загора и на първата мисия на възкресенците в България. 
Първият мисионер, завеждащ енорията, е отец Симеон Кобжински. През 1902 
г. енорията се обслужва от двама свещеници – Иван Чекай и Анджей Пашке-
вич. Явно значението на мисията през 1904 г. нараства много, тъй като в гра-
да се установява новият предстоятел на отците възкресенци в Одрин отец 
Ксаверий Вилемски, който подобрява значително материалната база на миси-
ята. Мисионерите дори възнамеряват да започнат строителство на храм20. 

Първоначално пастирската дейност на отците възкресенци в Стара За-
гора е насочена към задоволяването на духовните потребности на католиците 
чужденци, но не е малък и броят на бежанците униати от Източна Тракия. 

В специално Окръжно от месец март 1904 г. до благоговейните предсе-
датели на църковните настоятелства в епархията старозагорският митрополит 
Методий продължава да бие тревога. 

Видно е, че дядо Методий гледа сериозно на проблема, тъй като през 
месец февруари същата година той организира среща с по-видните граждани, 
за да се обсъдят начините и средствата за противодействие на католическата 
пропаганда в Стара Загора. След дълги разисквания събранието взема реше-
ние да се образуват към местните градски църкви певчески хорове, а правос-
лавните българи да бъдат убеждавани да не посещават католическия парак-
лис. За тази цел е избрана специална комисия21.  

За значението на католическата мисия в Стара Загора се узнава от едно 
писмо на епископ Пеев от 15 октомври 1920 г., адресирано до кардинал Ван 
Росум, префект на Конгрегацията за пропаганда на вярата. 

През месец август 1920 г. конгрегацията на възкресенците взема реше-
ние да продаде параклиса и храма. Тогава отците предлагат на епископ Пеев 
да закупи тяхната собственост. Той няма възможност да го направи, тъй като 
стойността на този имот възлизала на над 200 000 италиански лири. Епископ 
Пеев се противопоставя на продажбата на имота и се надява Стара Загора да 
има едно щастливо бъдеще с оглед на нейното важно стратегическо 
положение22. Само няколко години по-късно в Стара Загора отците възкре-
сенци построяват двуетажна сграда с площ от 306 кв. м. При строежа на сгра-

20 Елдъров, С. Цит. съч., с. 138-139. 
21 ДА Стара Загора, ф. 397 к, оп. 1, а.е. 16, л. 5-6. 
22 Lettera di mons. Vincenzo Peev, vicario apostolico di Sofia e Filippopoli, del 15 ottobre 1920, 
indirizzata al cardinale Van Rossum, prefetto dalla Congregazione di Propaganda Fide. Archivio 
Storico di Propaganda Fide N. S. Rub. n. 109. 
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дата католиците са улеснявани от местната държавна власт23. През 1927 г. 
католиците в града наброяват 127 човека с трима свещеници, един монах и 
два храма. Енорийски свещеник е отец Тодор Димитров, възкресенец24. 

През 1932 г. възкресенците основават в града малка семинария. Висше-
то им началство назначава двама свои представители – отец Антони Мйе-
хоньски и брат Александър Коминовски – и двамата от Лвовско, Полша. 

Българската царска легация във Варшава обаче няма право да им издаде 
визи без съответното разрешение на Министерството на външните работи и 
на изповеданията. Във връзка с това Витолд Р. Корсак, съветник на полската 
легация в София, се явява лично при пълномощния министър Иван Алтънов, 
директор на консулския департамент на министерството, с молба да разреши 
на въпросните възкресенци да заминат за България25.  

В писмо до царската легация във Варшава от 5 юли 1937 г., подписано 
от Иван Алтънов, министерството уведомява легацията, че министър-
председателят и министър на външните работи и на изповеданията Георги 
Кьосеиванов нарежда да бъдат издадени входни визи на полските възкресен-
ци с право на престой в страната за три месеца26. Но още в началото на 1937 
г. министър Кьосеиванов уверява полския пълномощен министър Тарновски, 
че ще се разпореди лично за издаването на визи за полските възкресенци. 

 Разрешението не е използвано поради назначаването на двамата на дру-
го място. Но явно позволение за такъв кратък престой в страната не е задово-
лявало тяхното духовно началство, което веднага търси друг вариант. 

След това полската легация прави постъпки пред министерството да 
позволи на полския гражданин отец Петър Кобус, временно пребиваващ в 
България, да постъпи като учител в семинарията на отците възкресенци в 
Стара Загора27. 

Според сведения от 29 октомври 1938 г., дадени от господин Зембжус-
ки, консулски секретар при полската легация в София, малката подготвителна 
семинария с тригодишен курс на обучение в Стара Загора съществува от 
1860 г. Целта ѝ е да подготвя младежи, които да постъпват в обществото на 
отците възкресенци. По това време в семинарията пребивават трима българс-
ки свещеници от Малко Търново – Васил Гаруфалов, Тодор Димитров, учи-
тел по филология и богословие, и Стефан Нешков. Освен тях в семинарията 

23 Тези данни за мисията на възкресенците в Стара Загора се съдържат в доклад от 1929 г., 
подписан от отец Иван Гаруфалов. Срв. Райчевски, С. Нови документи за дейността на бъл-
гарските католици 
 в Малкотърновско през периода 1826–1846 г. // Архивен преглед, 1991, кн. 2. с. 41.  
24 Стара Загора. Рубрика „Нашите енории“. В: Календар „Св.св. Кирил и Методий“. София, 
1929, с. 122. 
25 Писмото е от 2 ноември 1936 г. ЦДА, ф. 166 к, оп. 1, а.е. 900, л. 48. 
26 ЦДА, ф. 166 к, оп. 1, а.е. 900, л. 50. 
27 Писмото е от 20 октомври 1938 г. Всичките четири писма носят гриф Aide Mеmoire. ЦДА, 
ф. 166 к, оп. 1, а.е. 900, л. 51. 
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работят трима миряни българи, които преподават частни уроци по български 
език, българска история, математика и други дисциплини. Броят на ученици-
те варира от 8 до 14 души28. 

Въпреки активната римокатолическа пропаганда успехите ѝ в града са 
незначителни. „Православният българин от Старозагорско е и ще си остане в 
дълбочината на душата си православен. В бъдеще, както и в миналото, ще 
отстоява каузата на праотеческата си вяра.“29 

28 Писмото носи дата 29 октомври 1938 г. и съдържа сведения за малката семинария на отци-
те възкресенци в Стара Загора. ЦДА, ф. 166 к, оп. 1, а.е. 900, л. 55. 
29 ЦДА, ф. 1318 к, оп. 1, а.е. 4734, л. 13. 

 195 

                                                



Александър Златанов, студент–магистър, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
КАЗАК-АЛАЯТ НА САДЪК ПАША 

 
 Ще спра вниманието ви върху интересната личност на Михаил Чайка 

Чайковски и върху не особено популярните, но твърде любопитни военни 
формирования, създадени от него в рамките на Османската империя, извест-
ни като славянски казашки полк или казак-алай. Вероятно първо трябва да 
започна с произхода и семейната среда на Чайковски, които ще се окажат 
решаващи за посоката, която поема животът му, както и за формирането на 
неговите възгледи и мечти. 

 Михаил Чайковски се ражда през 1804 г. в Халчинец, Украйна, Киев-
ска губерния, в богато дворянско семейство. Доколкото успях да проуча гене-
алогията на шляхтическия род Чайковски, той води началото си от XV век от 
земите около селището Белск, днес в Подляско войводство. Родоначалникът 
на фамилията бил от селището Чайка в същия окръг, което дава и името на 
целия род1. Още от най-ранна детска възраст Чайковски е закърмен с казачес-
твото и с казашкия мит. И двамата му чичовци са се сражавали като казаци, а 
по майчина линия той е правнук на именития старши казашки атаман Иван 
Бжуховецки (1623–1668) от Запорожката сеч. Всичко това се допълва от фак-
та, че отглеждането и възпитанието на Чайка се поема от неговия дядо, отно-
во по майчина линия, който освен казак и дворянин, бил и чудак. Дядо му 
имал отряд въоръжени казаци в имението си и въпреки че бил в дълбока ста-
рост, искал да се притече на помощ на Наполеоновите войски. Научен да язди 
от съвсем ранна детска възраст, обличан като казашки атаман и възпитаван в 
духа на казачеството от дядо си, Михаил Чайковски несъмнено възприел ка-
зачеството и авантюризма дълбоко в себе си, както и мечтата самият той един 
ден да бъде казашки атаман2. 

 Като млад дворянин Чайка се включва в избухналото през 1831 г. пол-
ско ноемврийско въстание, където се отличава, достига чин поручик и полу-
чава орден за храброст. След потушаването на въстанието се озовава във 
Франция като политически емигрант. Повечето негови сънародници намират 
убежище именно в съюзените тогава Франция и Османска империя. Така 
Чайковски навлиза в полските емигрантски кръгове в Париж. В този период 
Чайка влиза в контакт с княз Адам Чарториски (1770–1861), който възглавява 
полското правителство в изгнание чрез мощната си агенция, ръководена от 
прочутия „Хотел Ламбер“ на малкия остров Сен Луи в самия център на Па-

1 Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie niesieckiego). Wydanie z rękopisu. W Kra-
kówie, 1870, s. 64-66. 
2 Czajkowski, M. Pamiętniki Sadyka Paszy. Lwów, 1898, s. 3-10. 
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риж. Чайковски приема молбата на Чарториски да остане с него, за да работят 
за отечеството си и да създадат една „външна полска политика“. Приема иск-
рено славянофилските идеи на княза и става „предан от душа и сърце на този 
полски цар без Полша“, както пише в мемоарите си3. 

Така през 1841 г. Чайковски стъпва за първи път на Балканите като 
агент на Чарториски, а от 1843 г. става главен агент и ръководи цялата мрежа 
в региона. Обикаля българските земи и установява множество контакти с 
българското население, воден от основната цел на „Хотел Ламбер“ за една 
политика на подпомагане на подвластното християнско население, която да 
противостои на руското влияние4. През почти десетгодишния период, когато 
е главен агент на Балканите, Чайковски и агенцията поддържат контакти с 
видни имена от Българското възраждане и оказват влияние върху редица ас-
пекти от него, но най-вече играят важната роля на помощник и посредник на 
българите пред Високата порта. Чайка извоюва голямо доверие пред Портата 
– нещо нетипично за неофициален политически представител. Може да се 
каже, че до 1850 г. не е имало политическо дело по българските земи, засяга-
що християнското население, в което той да не е участвал5. 

В края на 40-те години Чайковски се опитва да реализира своя проект-
мечта за създаване на казашки отреди. През 1850 г. обаче Русия предприема 
активни стъпки за депортирането на Чайковски от Османската империя. Под 
руски натиск френският император Наполеон III сваля протекцията си от не-
го, но въпреки това Чайка отказва да напусне империята. За да избегне това, а 
и вероятно виждайки възможност да осъществи мечтата си за създаване на 
казашки формирования, в края на 1850 г. той приема исляма6. Получава име-
то Мехмед Садък, което означава Мехмед Верният, Лоялният. 

Веднага след приемането на исляма Мехмед Садък започва да прави 
опити да реализира казашкия си проект, но без успех. Началото на Кримската 
война през 1853 г. променя обстановката и Портата одобрява меморандума 
му за съставяне на казашки славянски отряди в рамките на Империята, които 
да се командват от поляци, и му възлага организирането им. Със султанско 
ираде е назначен за миримириан паша със заплата от 10 000 пиастри7. Садък 
паша влага цялата си енергия и опит в създаването на отрядите. Приема за 
официален език в казак-алая украинския, който бил разбираем и за българи, и 
за поляци, и полска система, чийто правилник превежда на турски8. Рекрути-

3 Суходолска, К. Българите в неиздадените мемоари на Чайка Чайковски (Садък паша). // 
СБНУ. София, кн. X, 1894, с. 430-431. 
4 Пак там, с. 433-434. 
5 Смоховска-Петрова, В. Михаил Чайковски-Садък паша и Българското възраждане. София, 
1973, с. 91-94. 
6 Пак там, с. 106-107. 
7 Badem, C. Sadyk Pasha in the Light of Ottoman Archives, 1848–1871. In: The Crimean War 
1853–1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Warzsawa, 2011, s. 96. 
8 Суходолска, К. Цит. съч., с. 454. 
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рането на първите ескадрони (сотни) започва едновременно в Одрин и в Ца-
риград. В края на 1853 и в началото на 1854 г. са образувани 6 ескадрона, ка-
то 3 от тях са съставени изцяло от българи. В другите ескадрони, освен малко 
българи, имало и доброволци от всякакви народности. За съжаление на Садък 
паша, в тези рекрутации той успява да привлече едва няколко староверци от 
Добруджа и нито един запорожки казак9. В първоначалното набиране на доб-
роволци няма много поляци, тъй като по това време „Хотел Ламбер“ и Висо-
ката порта обсъждат образуването на един чисто полски полк с полски зна-
мена. На 23 януари 1854 г. новосформираният казак-алай тържествено полага 
клетва в Одрин и му се връчва старото знаме на запорожките казаци – изра-
ботено от коприна, върху него стои полумесец на червен фон и християнски 
кръст на син фон10. 

 
Нов казашки ескадрон, събран в Константинопол, 1853 г. (ILN) 

Въоръжението на полка било осигурено от Наполеон III чрез посредни-
чеството на Хортензия Корню (1809–1875) – негова еднокръвна сестра. Въо-
ръжението се състояло от 1000 седла, копия, саби и пистолети. С това дело в 
очите на Садък Наполеон III изкупил вината си за свалената от него протек-
ция през 1850 г.11 Първоначалният брой на казашкия полк наброявал около 

9 Стойчев, Ив. Казак алаят на Чайковски. София, 1943, с. 26-27. 
10 Пак там, с. 28; Суходолска, К. Цит. съч., с. 456. 
11 Христов, Ат. Военното дело в нашето отечество през време на турското владичество. Со-
фия, 1938, с. 35. 
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Адам Мицкевич и Садък паша край Бургас, 1855 г.  

(худ. Юлиуш Косак) 

1000–1200 души. Впечатляващите красиви униформи на полка били сътворе-
ни също от Садък паша. Войниците носели дълги мундири и панталони в син 
цвят, висока черна цилиндрична шапка с червен пискюл и червени ръкави. 
Тръбачите носели червени мундири и яздели бели коне. Офицерите от алай 
полковете също носели червени мундири с капитанска лента, а подофицерите 
– сини мундири с бели ръкавели 
и яки. Офицерите и подофицери-
те носели катарами от Парижка-
та национална гвардия. Унифор-
мите на казак-алая били проме-
няни многократно през неговото 
почти 25-годишно 
съществуване12. 

От Одрин отоманският ка-
зашки отряд заминава за Шумен, 
за да вземе участие в Кримската 
война. Казашкият полк бил възп-
риеман изключително радушно 
навсякъде и откъдето минел, 
предизвиквал удивление и въз-
хищение сред българите, a гър-
ците и арменците бягали от него. 
Щом българите видели христи-
янския кръст върху знамената и 
пиките, започвали да прегръщат 
и да благославят своите 
сънародници13. Казашкият полк 
взима участие във военните 
действия при Силистра и Делиормана. Преминава р. Дунав, окупира Букурещ 
и Браила и продължава към р. Прут. Тогава Садък паша е отзован заедно с 
полка си, за да не предизвика въстание в Украйна и Полша, каквито намере-
ния имал14. Той получава ферман от султана за заслугите си във военните 
действия. 

В края на 1854 г. Високата порта одобрява проекта на „Хотел Ламбер“ 
за чисто полски полк. Един от представителите на Източната агенция в Ос-
манската империя тогава е граф Владислав Замойски (1803–1868). Портата 
издава ираде за създаването на втори казашки отряд от него, който да бъде 
съставен само от поляци. В отряда влизат изпратените от „Хотел Ламбер“ 

12 Пак там с. 35; <http://www.ottoman-uniforms.com/>. 
13 Ac. RSR, Msc. 4904, vol. I, s. 4; Христов, Ат. Цит. съч., с. 35. 
14 Суходолска, К. Цит. съч., с. 457. 
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полски доброволци от Париж15. Садък паша поема командването и на двата 
полка. Вторият казашки полк приема изцяло френски хусарски униформи, а 
на знамето му до полумесеца стои на червен фон полският орел без корона. 
След остър конфликт между Чайковски и Замойски през 1855 г. княз Чарто-
риски скланя Адам Мицкевич да замине за Турция, за да ги сдобри. Така през 
октомври 1855 г. великият полски поет пристига в българските земи и се ус-
тановява край Бургас, където са дислоцирани двата казашки отряда, очаква-
щи да заминат за Азия. Именно желанието на Садък паша двата полка да за-
минат за азиатските бойни действия е причина за конфликта16. През това 
време обаче граф Замойски успява да постави под английско командване своя 
полски полк, който бива съединен с 5-и улански полк. 

След края на Кримската война полкът на Замойски е разформирован и 
през 1857 г. голяма част от него образува драгунска дивизия по заповед на 
Портата, която се присъединява към казак-алая на Садък паша. През следва-
щите години бригадата на Садък паша изпълнява различни дейности – най-
вече охрана по границите и преследване на разбойнически шайки в различни 
региони. През 1862 г. бригадата е част от имперските гвардейски войски. Из-
бухването на Януарското въстание през 1863 г. поражда силни конфликти в 
казак-алая, тъй като основният офицерски състав се състои от поляци. През 
1865 г. в опита си да реформира казашките отряди Чайка създава подофицер-
ско училище, в което учат десетки българи. След 1865 г. Садък паша и алай 
полкът се сблъскват с българското националноосвободителното движение. 
По това време те са разквартирувани в Сливен. Садък паша получава заповед 
да спира минаването на четниците на юг от Балкана между Сливен и Черно 
море. През 1867–1868 г. в Балкана възникват сблъсъци между части от ка-
зашкия полк и част от четниците на Панайот Хитов17. Въпреки тази ситуация, 
в която българи се бият срещу българи, с голяма положителност можем да 
предположим, че в повечето случаи преследванията и срещите между четни-
ците и казашките отряди са имали по-скоро предупредителен характер, пора-
ди големия брой българи в казак-алая. 

Още от средата на 60-те години Високата порта и военните министри 
правят опити да потурчат казашкия полк. След събитията от 1867–1868 г. и 
особено след като Портата узнава, че някои от казаците са се присъединили 
към четническите движения, се предприемат активни стъпки в тази посока. 
Поради това Садък паша подава оставка през август 1870 г. под предлог, че е 
вече възрастен. Портата го пенсионира и му определя месечна пенсия от 6250 
пиастри. През 1872 г. цялото славянско командване на казак-алая е премахна-

15 Badem, C. Цит. съч., с. 97. 
16 Смоховска-Петрова, В. Цит. съч., с. 123. 
17 Пак там, с. 150-152; Стойчев Ив. Цит. съч., с. 108-111. 
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то – 88 полски офицери подават оставка. След потурчването на полка той 
просъществува до 1877 г.18 

През 1872 г. Михаил Чайковски получава амнистия от руския импера-
тор, приема отново православната вяра и получава разрешение да замине за 
Киев, където се установява19. През 1886 г. слага край на живота си. 

В заключение трябва да кажа, че Михаил Чайковски и неговият казак-
алай изиграват съществена роля за живота по българските земи. С положи-
телност може да твърдим, че дей-
ността и съществуването на казаш-
ките отряди има повече положител-
ни страни, отколкото отрицателни. 
Фактът, че по-голямата част от тези 
отряди били съставени от българи, 
говори, че те не само били приема-
ни добре сред сънародниците си, но 
повдигали бойния дух, самочувст-
вието и положението им. Полкът 
защитавал българското население 
от посегателствата на турците, а 
командирът им наказвал своеволия-
та, когато виждал такива. Може би 
едно от най-съществените неща е 
военната подготовка, която получа-
ват българите в славянските казаш-
ки полкове – това било изключи-
телно ценно за времето си. Свое 
значение има и споменатото вече 
подофицерско училище, в което учили и българи. Част от придобитите спо-
собности и опит те ще пренесат в четите и в националноосвободителното 
движение. Уволнените българи от казашките отряди получавали статут на 
свободни граждани, изравнен с този на турците. С дейността на Чайковски 
чрез „Хотел Ламбер“ и отоманските казашки отряди се установят и развиват 
силните полско-български връзки в този период от нашата история. Искрено 
се надявам в бъдеще тези интересни страници от историята да добият по-
голяма популярност и да бъдат разкрити в своята цялост въпреки трудности-
те, защото така ще опознаем още по-добре самите себе си. 

18 Badem, C. Цит. съч., с. 101; Смоховска-Петрова, В. Цит. съч., с. 158. 
19 ДАОО, ф. 1, оп. 249, спр. 651 за 1872 г., арк. 1-7. 

 
Михаил Чайковски на старини 
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Д-р Радка Пенчева,  
Музей „Емилиян Станев“, Велико Търново 

 
ПОЕТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЕЗВЛАСТНИКА  

ЮЛИЙ РОЗЕНТАЛ 
 

Проучванията ми върху романа „Иван Кондарев“ на Емилиян Станев 
неминуемо наложиха да направя изследване на анархизма и неговите после-
дователи в Търновския регион, влезли като герои и идеология в тази най-
дълго писана от автора си книга – цели 14 години… Запознах се с биографии-
те и делата на много анархисти, някои от които с национална известност – 
Георги Шейтанов, Петър Мазнев, Георги Попов, Мариола Сиракова, Димитър 
и Дончо Бълхови, Върбан Килифарски – един от основателите на анархизма в 
България, и др. Върху едно име от родоначалниците на безвластническото 
движение у нас насочи моето внимание г-н Димитър Хаджииванов – става 
дума за Юлий Цезар фон Розентал. Г-н Д. Хаджииванов прави задълбочено 
проучване върху историята на родното си място – град Килифарево, и своя 
род. Той съвсем основателно предполага, че в едно от „Писмата“ на Юлий 
Розентал се споменава името на неговия дядо. Голяма част от сведенията за 
Юлий Розентал са издирени от г-н Д. Хаджииванов, за което горещо му бла-
годаря.  

Кой е този чужденец и защо съдбата му се свързва трайно с България? 
По произход Юлий Розентал е полски евреин и барон, син на д-р Август 

фон Розентал. Бащата е роден около 1828 г. След едно от въстанията срещу 
руското самодържавие се премества да живее в имението си в с. Волнянска, 
Киевска губерния. От малък Август се отличава с извънредните си способ-
ности и дарования. На 16 години завършва гимназия, а на 21 – висшето си 
медицинско образование в Киевския университет, където е член на „Кирило-
Методиевското дружество“. Ранни сведения за него се откриват в стихотво-
рението на Добролюбов „К Розенталю“. 

 
Привет тебе за подвиг благородный, 
Привет тебе, несчастный Розенталь! 
Поборник истины, друг вольности народной, – 
За братии ты восстал, ты понял их печаль, 
Узнал страданья их и, мыслию свободной 
Прозрев грядущих лет в таинственную даль... 
 

Август Розентал дава свобода на своите крепостни селяни. Прави прок-
ламация, в която заявява, че свободата на селячеството не е работа на царя и 
централната власт, а може да се даде индивидуално от полската шляхта. Стои 
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в основата на организирането на народно въстание срещу крепостничеството 
в Украйна. Издаден и заловен, осъден е на смърт чрез разстрел, но впоследст-
вие е помилван с императорски указ. Заточен е в Сибир, където престоява 

цели 25 години. В Иркутск през 
1872 г. се ражда Юлий Цезар 
Розентал, а четири години по-
късно и брат му Август Розен-
тал. През 1880 г. с многолюдна-
та си челяд – жена, трима сина 
и три дъщери, А. Розентал ус-
пява да напусне Русия и да про-
пътува Европа. 

Не е известно как семей-
ството на д-р Розентал се озова-
ва през 1885 г. в гр. Пловдив. 
По това време градът все още е 
столица на Източна Румелия. 
Тук намират радушен прием и 
подслон емигранти от много 
страни, включително и от Кня-
жество България. Така можем 
да си обясним защо именно в 
Пловдив е потърсило убежище 
семейството на д-р Розентал. 
Тук, като политически емигран-
ти, по това време са се устано-
вили и други поляци, преслед-
вани от руския царизъм: д-р 
Русел-Судзиловски – анархист 
и приятел на Христо Ботев от 
Одеската гимназия, и Дебагори 
Мокриевич – избягал каторж-
ник от Сибир. Д-р Розентал 

прави опит да се свърже с останалите живи Ботеви приятели. Той е поклон-
ник на „свободната мисъл“ и като такъв е един от основателите на анархис-
тичното движение в България заедно с Ботевите приятели и Спиро Гулапчев. 
Именно затова се спречква с министър-председателя Стефан Стамболов, поет 
и другар от младините си с Христо Ботев. 

След Съединението д-р Розентал изпраща сина си Юлий Розентал да 
учи в престижната тогава Априловска гимназия в Габрово, а останалите чле-
нове на семейството се установяват в София, където имало по-благоприятна 
възможност д-р Розентал да упражнява лекарската си професия. Но д-р Ро-

 Юлий Цезар Август Розентал  
(14 юни 1872, Иркутск, Русия – 12 септември 1903, 

село Луково, Кратовско, Османската империя, 
сега в Р. Македония) 
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зентал и в София не стоял мирно. Това дава повод на Стефан Стамболов през 
1889 г. да го екстернира в гр. Враня, Сърбия, където умира по време на една 
епидемия от тиф. Семейството му остава да живее в България.  

Освен лекар д-р Розентал е и поет и като такъв сътрудничи на най-
видните вестници и списания под различни псевдоними. Антон Страшимиров 
изброява псевдонимите, под които Август Розентал сътрудничи на пресата, а 
освен това прави обзор и на литературното му творчество в предговора си 
към книгата „Недопети песни“ на Юлий Розентал. Д-р Авуст Розентал започ-
нал да пише още като юноша и станал известен като писател и импровизатор. 
Едва 18-годишен издава на полски език романа „Младоженците“, стихосбир-
ката „Трънен венец“ и други творби. Предричат му бляскаво бъдеще като 
писател. 

 Защо синът Юлий Розентал не се прибира при семейството си в София 
след завършване на Априловската гимназия, а се установява като учител за по 
една година в с. Килифарево, Търновско (1898), в с. Летница, Ловешко (1899) 
и в с. Долна Оряховица (1900)? Причините за това могат да се търсят в идеите 
на руското народничество, които той изповядва, и в примера на руската инте-
лигенция. Можем спокойно да предположим, че от примера на семейната му 
среда и от каторжния Сибир мисленето му е революционно. Няма данни през 
едногодишния си престой като учител в Килифарево да е развивал някаква 
революционна дейност, но това съвсем не означава, че е бездействал. Знае се, 
че като народоволец, макар и от дворянски произход, е бил съвсем близък на 
селяните в Килифарево, а по-късно и на тези в с. Летница, където помагал на 
читалището в културно-просветната му дейност. По същото време в с. Лет-
ница била учителка и единствената дъщеря на Бачо Киро – Ирина Бачокиро-
ва. В книгата на Никола Ферманджиев „Родови хроники“ се намеква за сър-
дечна връзка между двамата, но повече доказателства за това няма. Можем 
само да предполагаме от текста на стиховете му, че е имало такава връзка. 

 По какъв начин е станало запознанството на Юлий Розентал с идеите 
на анархизма и анархистите в България, е трудно да се установи. Може само 
да се предполага, че той пристига у нас като убеден анархист още от Сибир. 
Да не забравяме, че по това време там са заточени много руски анархисти, 
такъв е и баща му Август фон Розентал. Но в едно нелегално издание от 1980 
г., отпечатано в Париж под заглавие „История на безвластническото движе-
ние в България“ от Гр. Балкански (според нас също псевдоним на автора) има 
кратък очерк за Юлий Розентал. Този очерк, както и по-късната принадлеж-
ност на Розентал към четата на старозагорския анархист Никола Дечев през 
1902–1903 г., говори за принадлежността на Юлий Розентал към безвластни-
ческото движение в България. 

Четата на Никола Дечев, заедно с четите на Тома Пожарлиев и Тодор 
Манасиев се включват в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. 
Има още един странен факт – тези чети се явяват с почти едномесечно закъс-
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нение в Македония. На 10 септември 1903 г. споменатите чети се срещат на 
северозападните склонове на планината Султан тепе с остатъците на разбити-
те чети на Христо Черноколев и Никола Жеков. Никола Жеков, като обобща-
ва фактическата ситуация – въстаниците не са достатъчно силни да влязат в 
бой с турското обкръжение, предлага тихомълком да се измъкнат от обкръ-
жението и да се върнат в пределите на България. Но Никола Дечев катего-
рично се противопоставя на това предложение с думите: „Нали ние предвари-
телно знаехме, че нашите чети няма да могат да катурнат турската империя. 
Знаем, че ще дадем жертви – това е сигурно. Но знаем и че нашият път е 
единствения път към свободата. Човешката кръв, дадена в доброволна жерт-
ва, всякога дава своите резултати!“. 

 На 11–12 септември 1903 г. сборната чета, макар и в намален състав, 
влиза в жесток бой с турците. Падат много жертви и от двете страни – над 
400 турци и 113 българи. Тежко ранен в крака е и Юлий Розентал. Той молил 
приятелите си при отстъплението да го оставят и да се спасят, защото те още 
са необходими в борбата срещу турците. Оцелелият Ст. Черногорски предава 
дословно думите му: „Погрижете се за себе си, а мене оставете да загина, как-
то намеря сам за добре.“ 

На следващия ден турците прибрали труповете на мъртвите си, а телата 
на четниците останали на планинските орли. Дори и в смъртта си Розентал 
следвал любимеца си Ботев.  

Така полският дворянин, бунтовникът, поетът и учителят, едва 30-
годишен дава живота си за свободата и то не на своята родина, защото него-
вото верую е да воюва въобще за свободата, навсякъде, където е потъпкана. 
Защото такова е неговото верую още от Сибир. 

 Година по-късно – през 1904 г. приятелят на Юлий Розентал – писате-
лят Антон Страшимиров, научавайки за трагичната му смърт, прави всичко 
възможно да издаде посмъртно пръснатите на различни места стихове на 
младия поет, озаглавени от съставителя съвсем точно – „Недопети песни“. 
А. Страшимиров пише и кратък предговор към стиховете, в който говори за 
семейната среда на Юлий Розентал и прави кратка характеристика на стихот-
воренията. 

 Не е излишно да се кажат и няколко думи за по-малкия брат на Юлий 
Розентал – Август. Роден е през 1876 г. в Иркутск, кръстен е по дворянска 
традиция на баща си – д-р Август Розентал. Август А. Розентал завършва Ху-
дожествената академия в София в класа на проф. Мърквичка. Прави ориги-
нални стенописи на много църкви в селата около София, както и на църквите 
в Батак, Пещера и Кремиковския манастир. От 1909 до 1912 г. участва в из-
писването на катедралния храм „Св. Александър Невски“ в София. След като 
рисува портрета на Райна Костeнцева, дъщеря на първия столичен следосво-
божденски книжар – хаджи Михаил Костeнцев, Август изоставя името на 
дворянската си фамилия и започва да се подписва Август Райна. Така под-
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писва и картините си – в знак на голямата си любов към Райна, за която се 
жени. Той е известен софийски бохем, с много успехи сред жените. Но когато 
в началото на октомври 1912 г. започва Балканската война, Август Райна се 
записва доброволец за освобождението на родния край на своята Райна – Ма-
кедония. На 9 октомври с.г. на фронтовата позиция на Селиолу-Гечкинли па-
да убит Август Розентал – художник, полски дворянин, брат на поета Юлий 
Розентал, бохем, убит за свободата на една далечна страна, родина на съпру-
гата му. Съдба… 

Какви стихове ни завещава Юлий Розентал в единствената си посмърт-
на книга „Недопети песни“? Веднага трябва да отбележим, че поетичното му 
творчество носи чара на недовършеност, на младостта и желанието на автора 
да се бори за свободата на поробените, където и да се намират те. В поезията 
му се чувства и голямото влияние на Христо Ботев – поетът, който Розентал 
боготвори, уважава, а в някои свои стихове слага за мото стихове от Ботев.  

Стихотворенията му, посветени на откъснатата българска земя Македо-
ния, поразяват с чистотата на свободолюбивите чувства и готовността на ав-
тора си да загине за свободата й. Ето стихотворението му „Към Македония“: 

 
Македонийо красна! Злочеста страна! 
Теб те участ постигна ужасна: 
Твойто минало славно отколе мина 
И величието твое угасна. 
 
А пък твойте страдания нямат предел, 
Все по-тежко теглото ти става. 
Азиатецът – дивия – пак побеснел, 
Безчовечно те пак изтезава... 
 
До кога, Македонийо, тоз срам ще търпиш? 
До кога ти ще стенеш и плачеш? 
До кога непробудно, безгласно ще спиш? 
И веригите робски ще влачиш? 
 
Стига, стига! Презри тоз окаян живот. 
От дълбокия сън събуди се! 
Разтроши петвековния робски хомот. 
И за бъдеще светло готви се! 
  
На съдбата на поробена Македония, за която и загива, е посветено и 

стихотворението „Призив“ с мото стих от Христо Ботев. Творбата има наис-
тина призивен характер към българите да се включат в борбата за тази изкон-
на наша земя, останала под турско робство: 
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Нататък, нататък летете борци, 
где лее се кръв за свобода,  
където под тежък тирански ярем 
безпомощен гине народа: 
.............. 
Нататък, где нямат насилията край 
на шайката яростна, бясна: 
на помощ на бедний безпомощен роб, 
напред, в Македония нещастна! 
............... 
И грозния вик: „Свобода или смърт!“ 
навсякъде буди народа: 
полета, усоите, горите ечат –  
Свобода, свобода, свобода!.... 
 
О, чуйте тоз вик на възстаналий роб, 
прострете му братски ръка си –  
не трябва да жалим за клетий си брат 
ни злато, ни мир, ни кръвта си... 
 
В поезията на Юлий Розентал има много от патоса на възрожденската 

епоха. Патос, съчетан и с полския култ към свободата въобще, към онези ро-
мантични изживявания, характерни за тази нация. Поляците винаги потеглят 
в битка, когато някой страда и трябва да му се помогне. От световната исто-
рия знаем, че можем да ги срещнем къде ли не, когато някой се нуждае от 
подкрепа. Неслучайно ги наричат „войниците на славянството“. 

Стиховете на Юлий Розентал се отличават и с още една особеност на 
възрожденската ни епоха – те имат значение и смисъл дотолкова, доколкото 
служат на борбата за свобода – свободата и на цялото общество, и на отдел-
ния индивид. Тук прозират и безвластническите идеи на поета. 

Не липсват и любовни стихотворения, посветени на любимата жена. 
В тях любовното чувство е пречупено през дълга на бореца и любовта към 
любимата. Любимата жена е по-скъпа от ангел хранител, нея поетът желае и 
се стреми към пълно изживяване на любовното чувство. Ето един стих от 
стихотворение без заглавие: 

  
И ти се притисна до мене в мълчание, 
обви ме със твоите нежни ръце. 
Чувах неравното твое дихание, 
чувах как тупаше твойто сърце. 
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Сред стиховете има и такива, посветени на любимия приятел на поета, 
когото той обикновено нарича „друже“ или „другарю“ в смисъл на съмишле-
ници в борбата. 

В отделна група могат да се обособят пейзажните стихотворения, които 
говорят и за преходното време, в което живее Юлий Розентал – преход към 
модерната епоха, към новото ХХ столетие, характеризиращо се с нарастване 
ролята на индивидуализма. Затова понякога чувството на тъга е доминиращо. 
Така в стихотворението без заглавие (Природата спи със сън гробовен) тъж-
ното настроение се сменя, когато лирическият герой заговаря за долината на 
Тунджа, за юга: 

  
И моя дух лети неволно 
къмто блажената страна: 
където Тунджа лъкатуши 
посред разкошна долина. 
 
Поклон, поклон, долино чудна, 
за теб въздишам и тъжа 
за твойте прелести неземни, 
за твойта вечна младина; 
 
За твоя въздух ароматен, 
за твойте рози и гори, 
за твойте хубости омайни,  
за твойте бляскави зари!  
 
Поетът обича и Балкана, и равнината на Тунджа, и цяла България, ста-

нала негова родина, земя, от която той черпи своето вдъхновение. 
Специално място в това рано прекъснато творчество заемат сатирите, 

пародиите и епиграмите. Днес трудно можем да кажем кому са посветени, 
кого осмиват те. Но това едва ли има толкова голямо значение. Достатъчно е, 
че звучат така съвременно. В „Ода към модните цилиндри“, „Нова песен на 
стар глас“, „Желание“ и др. Розентал се присмива и иронизира министри, 
висши чиновници и т.н., злоупотребили със служебното си положение и съ-
вестта си. 

Автор е и на писма в стихотворна форма, които като жанр се срещат 
рядко в нашата литература и говорят за несъмнения талант на автора си. 

По-особено стои въпросът с преводите на Юлий Розентал. В някои сти-
хове сам авторът е сложил като подзаглавие „превод“, без да уточни от къде е 
преведено съответното стихотворение, или пък „подражание“, което е още 
по-трудно за уточняване. Другаде е посочил: из Пушкина, из Хайне, из Ма-
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зуркевич и т.н. По-важно е, че Розентал е познавал творчеството на много 
европейски и руски поети, които е превел на български. 

Вероятно на някои от любезните читатели тази поезия ще се стори 
странна, в някои отношения несъвършена. Не бива да забравяме, че тя е съз-
дадена в края на ХІХ век и то от човек, който не е българин. Въпреки че него-
вото самосъзнание е българско и самите стихове са написани на български 
език. 

Нашата памет за подобни личности е къса. А животът и творчеството на 
тези полски евреи, загинали за свободата на България, която дори не е тяхна 
родина, буди заслужен интерес и ни кара да си спомним за тях с уважение и 
признателност. Творчеството на Юлий Розентал принадлежи към българската 
литература от края на ХІХ век, обогатява литературния ни небосклон с не-
подправеността си. 

 209 



проф. дин Ярослав Рубаха, 
Университет в Олщин (Полша) 

 
ПОЛСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 

(ПО ПРИМЕРА НА ЮЗЕФ ЛИПКОВСКИ) 
 

Поглеждайки в миналото, не е трудно да се констатира, че полско-
българското сътрудничество във военната област няма дълга традиция и се 
появява спорадично в историята на двете държави. 

Това състояние се определя от няколко фактора, два от които имат изк-
лючително значение. Първият е значителната отдалеченост на териториите, 
които населяват двата народа. Това обстоятелство, без съмнение, играе важна 
роля при установяването на такъв тип контакти и за възприемането на съседа 
като потенциален съюзник. Също толкова важен, а може би дори и по-важен 
е фактът, че в развитието на двете държави няма синхрон. Във времето, кога-
то българите вече са се утвърдили като неотделима част от европейската кул-
турна общност и когато цар Симеон на границата на IX и X столетие създава 
териториално мощна и преживяваща културен разцвет държава, която перио-
дично се изявява като противотежест на Византийската империя, поляците 
едва полагат основите на своята държавност и се подготвят за излизане на 
историческа сцена. Съответно пък, когато Полша достигна апогея на своята 
мощ в края на XIV век, българите вече са загубили своята държавност под 
натиска на турците и в продължение на близо петстотин години остават под 
тяхната власт. Тези факти влияят съществено върху възможността за устано-
вяване на сътрудничество във военната област и това е основната причина, че 
до втора половина на XIX век инициативите от този род са спорадични и ре-
зултат най-вече от конкретната политическа ситуация в общоевропейски кон-
текст. 

Обстановката се променя по време на Руско-турската война от 1877–
1878, която донася на българите тъй дългоочакваната свобода. Въпреки че 
тази война не е инспирирана от Полша, нито пък от полските политически 
кръгове, значително е участието на поляци в нея, броят на които Збигнйев 
Клайн (Zbigniew Klein) определя на около 200 000 души. Това се дължи на 
обстоятелството, че значителна част от руските формирования се състоят от 
подразделения, рекрутирани в полските земи. По този начин – рамо до рамо – 
поляци и българи участват във всички големи битки на войната, включително 
при Шипка и при обсадата на Плевен. Заслужава също така да се отбележи, 
че голяма група поляци остава по-късно на гостоприемната българска земя и 
дава своя значителен принос както за развитието на свободна България, така 
и за защитата на българската независимост. По различно време към тях се 
присъединяват и пристигащи от Западна Европа полски доброволци. В Сръб-
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ско-българската война през 1885 г. участват няколко поляци, между които 
видният социалистически деец и писател Витолд Пйекарски (Witold 
Piekarski), лекарят Михал Ладижиньски (Michał Ładyżyński) и студентът по 
право Павел Моравски (Paweł Morawski), който пристига от Швейцария. 

По същия начин реагират поляците и на новината за избухналата през 
1912 г. война между балканските съюзници и Турция. Сред незабавно прис-
тигналите по този повод в България доброволци е и Юзеф Липковски (Józef 
Lipkowski). 

Кой е Юзеф Липковски? Той е роден през 1863 г. в село Росош (Rososz) 
в Подолие, където преминава неговото детство, след което заминава да след-
ва в Русия и Франция. През 1885 г. завършва Екол Сентрал (Ecole Centrale) в 
Париж и получава диплом за инженер. Впоследствие работи няколко години 
в Истинск (Istinsk), във вътрешността на Русия, като директор на металургич-
ните заводи. През 1893 г. Липковски отново заминава за Франция, където е 
назначен за заместник-директор на заводите „Сорел и Льоблон“ (Soret et 
Leblond) в Ардените (Ardennes). След известно време създава и ръководи 
собствената си фирма „Roues Lipkowski“, която произвежда изобретени от 
него и патентовани пружини (ресори) за превозни средства. 

Едновременно Юзеф Липковски се проявява с активната си обществена 
и политическа дейност. През 1910 г. той основава в Париж полско Общество 
за взаимопомощ, спонсорира благотворителната организация „Св. Казимир“, 
която полага грижи за полските ветерани и сираци. Липковски е основател и 
пръв ръководител на действащото и до днес Дружество на полските инжене-
ри и техници във Франция. Той активно работи и за популяризирането на 
т.нар. полски въпрос, като през 1916 и 1917 г. представя и аргументира пра-
вото на поляците на независима държава пред Комисиите за външни работи 
на Камарата и на представителите на Сената на френския парламент. Той има 
и значителен принос за създаването на полска армия във Франция през 
1917 г. 

Заради заслугите му в областта на въоръжените сили, вече във възроде-
на Полша, Липковски е назначен за ръководител на Автомобилния отдел на 
полската военна мисия в Париж, който има за задача закупуването на превоз-
ни средства за армията. Участва като доброволец в Полско-руската война от 
1920 г. и след това е назначен за ръководител на Секция IV военна индустрия 
при Генералния щаб. От 1921 г., вече като бригаден генерал, Липковски пое-
ма ръководството на Главното управление за военни доставки, а след пенсио-
нирането си заема множество длъжности в промишлеността и външната тър-
говия. Умира през 1949 г. 

Юзеф Липковски пристига в България в началото на октомври 1912 г. 
като делегиран наблюдател на френския премиер Реймон Поанкаре (Raymond 
Poincaré). След пристигането си в София, заразен от ентусиазма на българите 
във връзка със започналата война за освобождение на все още поробените 
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братя в Македония и Тракия, той прави постъпки пред министър-
председателя Иван Гешов да му се възложи конкретна военна задача. В из-
пълнение на молбата му, И. Гешов го поставя под командването на генерал 
Георги Вазов, командир на тилова служба, занимаваща се с транспорта и дос-
тавките за фронта. Длъжността, която заема Липковски, изисква и получава-
нето на офицерски чин. В униформата на полковник от българската армия 
той служи до пролетта на 1913 г., като своите наблюдения и преживяното 
описва в забележителни със своята достоверност статии, публикувани в полс-
кия печат в Лвов и Краков, които по-късно издава в книга, озаглавена „Вой-
ната на Балканите от очевидец и участник във войната“. 

Статиите на Липковски са не само описание на войнишкото ежедневие 
на фронта и множеството битки и сражения, но и което е много по-
съществено, задълбочен анализ както на тогавашната политическа обстанов-
ка, така и на методите на военната тактика, използвана и от двете страни при 
провеждане на сраженията. 

Наблюдавайки военните изяви, Липковски се отнася с голямо уважение 
към българската армия. Той оценява високо както оборудването и обучението 
на войниците, така също морала на войниците и офицерите и отношенията, 
царящи в Българската армия. Неслучайно Липковски отбелязва, че „това оба-
че, което представлява почти цялата сила и тежест на българската армия, е, от 
една страна, изключителната солидарност, която господства в нея, и пълното 
доверие на войниците към своите офицери, а от друга страна, несравнимият с 
нищо патриотизъм и пълното съзнание за това, поради какво, за какво или 
защо воюват“. При тази даденост поредните български победи на тракийския 
фронт не могат да учудят никого. 

През първите дни на войната I и III българска армия под командването 
на генералите Васил Кутинчев и Радко Димитриев разкъсват турската отбра-
нителна линия близо до Селиолу, Гечкенли, Ескиполос и Петра и се прибли-
жават към Лозенград. Битката за превземане на укрепените позиции около 
града трае три дни, а завладяването им дава на българите не само тактическо 
преимущество, но също необходимите за по-нататъшните действия запаси. 
Скоро обаче пред българските армии възникна задачата да се преодолеят тур-
ските позиции в околностите на Люле Бургас и Бунархисар, която Липковски 
определя като най-голямата, най-кървавата и най-трудната битка, проведена 
по време на войната. Въпреки твърдата съпротива на турците, българите пос-
тигат пълна победа, за която с голямо уважение се изказват не само щабните 
офицери от съюзническите армии, но и най-големите военни стратези на то-
гавашна Европа. Както пише Липковски, по време на тази битка български 
войници перифразират известния от 1885 г. боен вик „на нож“ в „по пет на 
нож“. 

В същото време Втора българска армия води боеве за завладяването на 
Одрин, които Липковски наблюдава с голямо внимание. Той се връща към 
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този въпрос на няколко пъти в своите мемоари, като хвали смелостта на бъл-
гарските войници, отделяйки необходимото внимание и на участващите в 
Одринската операция сръбски военни части. Освен това той е съвсем наясно 
и с важността на превземането на Одрин както от дипломатическа, така и от 
военна гледна точка. 

Тук му е мястото да отбележа, че като непосредствен участник в битки-
те Липковски подлага на обективна критика онези страни от действията на 
българите, които според него заслужават това. Той оценява критично дейст-
вията на българската армия по линията Чаталджа, като подчертава, че са били 
допуснати много фундаментални грешки, които са допринесли за големите 
загуби и неуспеха на офанзивата.  

Когато описва протичащите събития, Липковски допуска и неточности, 
които – както изглежда – са вследствие използваните от него официални, но 
често неточни или дори неверни информации, предоставени от военната ин-
формационна агенция. Струва си обаче да се напомни, че намерението на ав-
тора не е било да се представи общия ход на войната, а да запознае полския 
читател, като му предостави в достъпна форма информация за това, което се е 
случило на Балканите. При тази уговорка може да се заключи, че Липковски 
изпълнява изцяло поставената си цел. 

Юзеф Липковски не е единственият поляк, който участва в Балканските 
войни в редиците на българската армия. Сред доброволците има и други та-
кива. Но за съжаление засега ние разполагаме само с частична информация за 
тях, което не ни дава възможност да представим цялостно тяхната дейност в 
редиците на българското войнство. 

На 23 октомври 1912 г. в една от първите битки с турците в Тракия за-
гива Август Розентал (August Rozenthal) – художник, стенописвал няколко 
български църкви около София, брат на поета Юлий Розентал. От детската си 
възраст той живее в България, в която неговите родители пристигат от Русия. 
Той е зачислен към I софийски пехотен полк, и скоро става една от първите 
жертви на войната. В писмо до жена му Райна неговият командир пише, че 
той е починал в ръцете на своите другари. Истината, за съжаление, е била 
много по-жестока. Ранен по време на турското нападение, Розентал наредил 
на войниците си да се оттеглят на безопасно място и когато след известно 
време българите отново заели изоставена позиция, те открили него-
вия обезобразен труп, който бил с избодени очи и отрязани нос и уши. 

Друг поляк, участник във войната, е Ото Барбар (Otto Barbar), учител по 
математика в столичната Трета мъжка гимназия и офицер от запаса. Заповед-
та му за мобилизация предвижда служба в тила, т.е. в София, но той се 
включва като доброволец в действащата армия, към 6-и търновски пехотен 
полк. За участието си в битките при Селиолу, Лозенград и Чаталджа получава 
орден „За храброст“, а за съпротивата, оказана на напредващите към Горна 
Джумая гърци по време на Втората балканска война – орден „Св. Александър 
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Невски“ с мечове. Войниците говорят за него, че бил забележителен в битки-
те офицер, който освен това се интересувал от живота и нуждите на своите 
подчинени. Той е вторият след Липковски автор на спомени за войната, които 
през трийсетте години на ХХ век са публикувани в България под заглавието 
„Спомени от войните 1912–1913 и 1915–1918“. 

В Балканските войни участват още: братята на Ото – Леон и Станислав, 
също офицери в българската армия; Здзислав Зембжуски (Zdzislaw 
Zembrzuski) – кавалер на орден „За храброст“; пенсионираният полковник 
Лудвик Понтара (Ludwik Pątara) – участник в обсадата на Одрин, Радул Ца-
нели (Raduł Canelli) – бившият директор на театъра в София, и Кажимйеж 
Заморски (Kazimierz Zamorski), адютант на генерал Попов по време на битка-
та при Чаталджа. 

Поляци служат също така в тилови формации. В българските военни 
болници работят Игнаци Барбар (Ignacy Barbar) – баща на Ото, Леон и Ста-
нислав (Otto, Leon и Stanisław), Едвард Шмигйелски (Edward Śmigielski) и 
Бронислав Ландман (Bronisław Landmann), а в санитарните служби – Макси-
милиан Ребен (Maksymilian Reben), Винценти Гайевич (Wincenty Gajewicz) и 
Юзеф Прешбурски (Józef Preszburski), който загива при отстъплението на 
българските войски от Солун през 1913 г. Полски емигрант е и доайенът, т.е. 
най-възрастният боец в Балканските войни. Това е надхвърлилият 80-те годи-
ни Ришард Лашевски (Ryszard Łaszewski), който служи в една от тиловите 
формации. 

Няма съмнение, че полският принос за победата над турците е вероятно 
много по-голям. Затова провеждането на по-нататъшни, основани на по-
мащабни, отколкото досега, съвместни полско-български научни изследвания 
в тази област са напълно оправдани, което бих искал горещо да препоръчам 
на всички присъстващи тук колеги. 
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POLSKO–BUŁGARSKIE STOSUNKI 

W PIERWSZYCH LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ 
 

Znalezienie się odrodzonej Polski między dwoma wrogimi jej potęgami: 
Niemcami i Rosją bolszewicką, a także nieprzyjazne sąsiedztwo Czechosłowacji i 
Litwy implikowało polskie poczynania obronne niemalże natychmiast po 11 listo-
pada 1918 r. W zasadzie jedynym państwem ościennym, z którym Polska nie pozo-
stawała w konfliktach była Rumunia. Owszem, oba te państwa łączyły ważne inte-
resy polityczne, a wśród nich bodaj najbardziej doniosłym była potrzeba wzajem-
nego zabezpieczenia się przed wspólnym zagrożeniem ze strony Rosji bolszewic-
kiej. Okoliczność ta legła u podstaw sojuszu polsko-rumuńskiego, który czynił z 
Rumunii najważniejszego partnera Polski na Bałkanach. Ponadto, dążąc do aliansu 
z tym państwem, strona polska starała się zdobyć poparcie Rumunów dla stanowi-
ska Warszawy w kwestii Galicji Wschodniej, a także wyzyskać rumuńskie możli-
wości strategiczno-tranzytowe w aspekcie łączności Polski z Zachodem 1. 

Wprawdzie przymierze z Bukaresztem odgrywało w polityce Warszawy wo-
bec Bałkanów rolę nadrzędną, lecz racja stanu II Rzeczypospolitej – wedle oceny 
przywódców polskich – wymagała włączenia do rozważanego już ówcześnie sys-
temu obronnego w Europie Środkowo-Wschodniej także i innych państw bałkań-
skich. U zarania niepodległości uznano, że zarysowała się szansa na zbliżenie 
z Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS). Państwo to, podobnie jak 
Polska i Rumunia, traktowało obronę systemu wersalskiego jako podstawowy ka-
non swojej polityki zagranicznej. Porozumieniu polsko- jugosłowiańskiemu zda-
wały się sprzyjać również podobieństwo etniczne i przyjazne uczucia Polaków do 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Jednakże wyraźna ówcześnie antyrosyjska 
orientacja Warszawy wywoływała rezerwę przywódców jugosłowiańskich wobec 

1 Szerzej na temat stosunków Polski z Rumunią w latach międzywojennych w historiografii polskiej 
zob.: H.Bułhak, Polska a Rumunia 1918-1939, w: Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z pań-
stwami sąsiednimi w latach 1918-1939, Wrocław - Warszawa- Kraków - Gdańsk 1977, s. 306-316; 
tenże, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 
1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3, s. 21 i nn.; tenże, W poszukiwaniu sojuszów i związków 
integracyjnych z państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, w: Międzymorze. Polska 
i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX w. Studia ofiarowane prof. Piotrowi Łossowskiemu w 
siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995, s. 227-239; A. Zieliński, Rumuńskie materiały 
do dziejów stosunków polsko-rumuńskich w latach trzydziestych XX w., „Studia z Dziejów ZSRR i 
Europy Środkowej”, t. XX, 1984, s. 212 i nn.; W Stępniak, Początki stosunków dyplomatycznych 
Polski z Rumunią (1918-1919), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 
XXVII, 1992, s. 57-72; tenże, Dyplomacja Polska na Bałkanach (1918-1926), Warszawa 1998, 
passim. 
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polskich inicjatyw ustanowienia bliskiej współpracy politycznej. Czynniki rządzą-
ce Królestwem SHS przejawiały bowiem wobec Rosjan trwałą sympatię, opartą na 
wdzięczności za popieranie przez nich emancypacji Słowian bałkańskich w prze-
szłości. Nie bez znaczenia w tym względzie pozostawał również wpływ, mocno 
osadzonych w Jugosławii, środowisk emigracji białogwardyjskiej, utrudniających 
zbliżenie na linii Warszawa - Belgrad. Do udaremnienia II Rzeczypospolitej reali-
zacji tego celu dążyła też Czechosłowacja, co w sumie stawiało pod dużym zna-
kiem zapytania projektowaną w Warszawie konstelację o ostrzu antyrosyj-
skim/antybolszewickim, obejmującą ewentualnie Polskę, Rumunię i Jugosławię. 
Ale trzeba równocześnie pamiętać, że najważniejszym problemem Belgradu po I 
wojnie światowej było zabezpieczenie się przed rewizjonizmem Włoch, Węgier 
i Bułgarii . Toteż trudno było oczekiwać większego zainteresowania ze strony ju-
gosłowiańskiej realizacją koncepcji polskiej2. Wszelako w krytycznym okresie 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Jugosławia udzieliła Polakom wydatnej po-
mocy w tranzycie materiałów wojennych pochodzących z Francji przez swoje por-
ty, a także w dostarczeniu zapasów żywności3. 

Jeśli chodzi o Grecję, kolejne państwo bałkańskie, należące do Ententy, to 
w polityce polskiej na Bałkanach omawianego okresu odgrywała ona rolę drugo-
rzędną. Było to m.in. następstwem wojny Grecji z Turcją, postrzeganą przez 
II Rzeczypospolitą jako potencjalny sojusznik w planowanym bloku antybolsze-
wickim. Dopiero konieczność otwarcia portów greckich dla tranzytu broni i amuni-
cji, niezbędnych Polsce w związku z konfliktem zbrojnym z bolszewikami, wpły-
nęła na podjęcie przez Warszawę starań o nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
z Atenami. Licząc na swój akces, wraz z Polską, do Małej Ententy, co było ówcze-
śnie rozważane, Grecja odniosła się przychylnie do postulatów polskich4.  

Na tak zarysowanym tle bałkańskiej polityki Warszawy5 pozycja Bułgarii ja-
ko państwa należącego do pokonanej w wojnie koalicji niemieckiej, siłą rzeczy, 
musiała być podporządkowana stosunkom Polski z sojuszniczą in spe Rumunią 
oraz Królestwem SHS. W przeciwieństwie bowiem do tych ostatnich, będących 

2 Szerzej na temat stosunków II Rzeczypospolitej z Jugosławią zob.: A. Garlicka, Polska-
Jugosławia 1918-1939, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XII, 1976, s. 93-12; taż, 
Polska –Jugosławia 1918-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław –Warszawa –Kraków-
Gdańsk 1977; W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (…), passim. 
3 W. Stępniak, Działalność dyplomacji polskiej w Królestwie SHS w latach 1919-1922, „Studia z 
Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXXI, 1996, s. 57-58, 63-64; tenże, Dyplomacja 
polska na Bałkanach (…), s. 145-150. 
4 W. Stępniak, Potencjalna sojuszniczka czy drugorzędny partner? Grecja w polityce polskiej w 
latach 1920-1923, „Kwartalnik Historyczny” 1995, nr 3-4, s. 151-167; tenże, Dyplomacja polska na 
Bałkanach (…), s.161-162, 170-177; Archiwum Akt Nowych (AAN), Poselstwo Rzeczypospolitej 
Polskiej w Atenach, t. 97, Stosunki ekonomiczne polsko-greckie. Przewóz amunicji do Polski przez 
Saloniki. Eksport polskiego sprzętu wojskowego i maszyn do jego produkcji do Grecji 1921-1928. 
5 E. Znamierowska-Rakk, Polska-Bałkany. Źródła inspiracji i zainteresowań w polityce II Rzeczy-
pospolitej, w: Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957, Warszawa 1994, s. 91-106. 
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beneficjentami systemu wersalskiego, dla Sofii celem fundamentalnym stała się 
rewizja owego ładu. Ładu, który pozbawił Bułgarów cennych terytoriów na rzecz 
państw ościennych (tzw. Kresów Zachodnich i okręgu Strumicy przyłączonych do 
Jugosławii, Dobrudży Południowej - do Rumunii oraz Tracji Zachodniej – do Gre-
cji), a ponadto narzucał Bułgarii rujnujące gospodarkę reparacje oraz prawie cał-
kowitą demilitaryzację. Miary nader trudnego położenia tego państwa dopełniała 
realna groźba wybuchu na jego terytorium rewolucji i izolacja międzynarodowa, 
zarówno w skali regionalnej, jak i kontynentalnej 6. 

Usytuowanie Polski i Bułgarii po I wojnie światowej na antypodach areny 
międzynarodowej na pierwszy rzut oka zdawałoby się wykluczać istnienie jakich-
kolwiek zbieżnych punktów w ich orientacjach politycznych. Wszelako kontakty 
polityczne II Rzeczypospolitej z tym niewielkim, odległym geograficznie krajem 
na Bałkanach, zrujnowanym ekonomicznie, pozbawionym niemalże sił obronnych, 
a nade wszystko skonfliktowanym z – ważniejszymi dla interesów Warszawy - 
sąsiadami, kryły w sobie dla niej niebagatelne korzyści, realne już u progu odro-
dzenia państwa polskiego, a także pewne profity, zarówno w sferze polityki, jak i 
gospodarki oraz kultury w dalszych latach. 

Niewątpliwie w zaraniu niepodległości nie sposób byłoby mówić o jakiejś 
wykrystalizowanej wizji miejsca i roli Bułgarii w bałkańskiej polityce Warszawy. 
Niemniej jednak polskim przywódcom w odniesieniu do Sofii przyświecały już 
ówcześnie dwojakiego rodzaju cele. Z jednej strony miały one charakter doraźny 
i konkretny, z drugiej zaś – perspektywiczny, stąd nie były do końca sprecyzowane 
oraz podlegały wahaniom koniunktury międzynarodowej. 

Realizacja pierwszych celów wymagała działań formalnych i pragmatycz-
nych niemalże zaraz po proklamowaniu niepodległej Rzeczypospolitej. Przede 
wszystkim chodziło o uznanie przez władze bułgarskie faktu, że Polska jest suwe-
rennym podmiotem międzynarodowoprawnym i jako taki ma prawo nawiązywania 
stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Wydawałoby się, że oficjalna 
wymiana przedstawicieli obu państw winna być poprzedzona - z uwagi na nieure-
gulowany status międzynarodowy Bułgarii oraz preferencje interesów polskich na 
Bałkanach – nawiązanie stosunków Warszawy z Bukaresztem i Belgradem7. Jed-
nakże, dzięki przyjacielskim więziom ustanowionym między Polakami i Bułgarami 
w przeszłości, a zwłaszcza aktywności Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN) i 
władz Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej, odrodzonej Rzeczypospo-
litej udało się łatwo i szybko ustanowić z Bułgarią kontakty dyplomatyczne de fac-

6 Szerzej na ten temat zob.: E. Znamierowska -Rakk, Położenie międzynarodowe Bułgarii po pierw-
szej wojnie światowej, w: Polska-Bułgaria przez wieki XVII-XX w., Warszawa 1991, s. 88-95; W. 
Balcerak, System wersalski a państwa bałkańskie 1918-1939, w: Państwa bałkańskie w polityce 
imperializmu niemieckiego, Poznań 1982, s. 131-137. 
7 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (…), s. 46, 58, 67.  
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to. Już bowiem 22 listopada 1918 r. pierwszy rząd centralny w Warszawie miano-
wał dr. Tadeusza Stanisława Grabowskiego swoim delegatem w Sofii 8.  

Grabowski jako historyk, slawista, polityk i dyplomata był doskonale znany 
i popularny w wielu bułgarskich środowiskach opiniotwórczych. Do Bułgarii przy-
był latem 1915 r. w charakterze przedstawiciela Biura Prasowego Departamentu 
Wojskowego NKN. Biuro to stanowiło zalążek akcji polskiej, propagującej na Bał-
kanach cele niepodległościowe, opierając sie na państwach centralnych. 10 wrze-
śnia 1915 r., a zatem już po przystąpieniu Bułgarii do koalicji niemieckiej9, Gra-
bowski założył w Sofii Ekspozyturę Biura Prasowego NKN. Dzięki energicznej 
działalności zamieszkałej w Bułgarii dziennikarki polskiego pochodzenia, Wandy 
Zembrzuskiej oraz informacyjno-propagandowej ofensywie podjętej przez Gra-
bowskiego, miarodajna prasa bułgarska obficie publikowała materiały szerzące 
hasła niepodległości Polski. Zdołał też Grabowski pozyskać dla sprawy polskiej 
cara Ferdynanda i premiera Wasyła Radosławowa oraz przedstawicieli bułgarskiej 
elity intelektualnej10. 

Wszelako w odróżnieniu od bardzo dobrych relacji z Bułgarami Grabowski 
nie cieszył się sympatią Polonii bułgarskiej, która miała mu głównie za złe zmien-
ność przekonań politycznych. Z rusofila bowiem, jakim się dał on poznać Polakom 
żyjącym w Bułgarii zaraz po przyjeździe do tego kraju, przekształcił się rychło w 
zdeklarowanego zwolennika państw centralnych11. W tym stanie rzeczy powołanie 
Grabowskiego najpierw na delegata, a następnie 2 stycznia 1919 r. na pierwszego 
oficjalnego przedstawiciela dyplomatycznego II Rzeczypospolitej w Sofii (w ran-
dze chargé d’affaires) zostało odczytane w tamtejszym środowisku polonijnym 
jako wydarzenie co najmniej zdumiewające. Gorliwy zwolennik współdziałania z 
koalicją niemiecką, kierownikiem placówki dyplomatycznej państwa, będącego 
członkiem zwycięskiej Ententy! Było to dla bułgarskiej Polonii nie do przyjęcia. 

8 Ibidem, s. 18, 63. Rząd Moraczewskiego w ten sposób nawiązywał do wcześniejszych działań 
Naczelnego Komitetu Narodowego i struktur przezeń utworzonych, a przejętych w 1917 r. przez 
Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego. Zob. J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji u 
progu niepodległości, Warszawa, 1998, s. 46 i nn.; Byłgaro-polski otnoszenija 1918-1944, Doku-
menti i materiali, t. I, Sofija 1988, s. 29-31. 
9 Bułgaria przystąpiła formalnie do wojny po podpisaniu sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami 6 
września 1915 r., a faktycznie z początkiem października tegoż roku. K. Mančev, Nacionałnijat 
vypros na Bałkanite, Sofija 1995, s. 195. 
10 Szerzej na temat zob.: E. Damjanova, Społeczeństwo bułgarskie wobec sprawy polskiej (1914-
1918), „Z dziejów stosunków polsko-radzieckich i rozwoju wspólnoty państw socjalistycznych” t. 
XXII, 1980, s. 3-27; A. M. Brzeziński, Z działalności Polskiego Biura Prasowego w Sofii w latach 
1915-1918, w „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica I, Łódź 1980, s. 41-50; W. Stępniak, 
Obecność polska w Bułgarii i w innych państwach bałkańskich w czasie I wojny światowej, Polska-
Bułgaria przez wieki (…), s. 60-66; Ankieta bułgarska w sprawie polskiej (1915-1916), Piotrków 
1917 (reprint), Ośrodek Wydawniczy „Bojan Penew”, Sofia 2011. 
11 Z. Klejn, Postawy Polonii bułgarskiej w dwóch wojnach światowych, Dzieje Najnowsze” 1998, nr 
2, s. 84-87; tenże, Udział Polaków w państwowym i narodowym odrodzeniu Bułgarii 1877-1914, 
Warszawa 1995, s. 440 i nn. (maszynopis pracy doktorskiej). 

 218 

                                                             



Tymczasem tego rodzaju obsadzenie kierowniczego stanowiska placówki polskiej 
w Sofii wynikało z faktu, że w byłych państwach czwórprzymierza o sprawach 
kadrowych decydowały władze w Warszawie, opierając się na strukturach utwo-
rzonych przez Tymczasową Radę Stanu (TRS). Grabowski zaś, będąc początkowo 
przedstawicielem NKN, po przejęciu 1 stycznia 1918 r. jego placówek dyploma-
tycznych przez Departament Spraw Politycznych, stał się reprezentantem władz 
Królestwa Polskiego. Natomiast obsada przedstawicielstw II Rzeczypospolitej w 
państwach Ententy leżała w gestii Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu12. 
Warto przy tym podkreślić, że owa szybka nominacja Grabowskiego wynikała nie 
tyle z doniosłości polskich interesów politycznych w Bułgarii, ile z szerszej akcji 
notyfikacyjnej powstania suwerennej Rzeczypospolitej i nawiązywania przez nią 
stosunków dyplomatycznych13.  

Ustanowienie przedstawicielem państwa polskiego osoby uchodzącej za 
stronnika upadłego, skompromitowanego gabinetu Radosławowa i zdetronizowa-
nego cara Ferdynanda teoretycznie mogło dla proalianckiego rządu bułgarskiego 
stwarzać kłopotliwą sytuację. W rzeczywistości jednak fakt ten nie stanowił więk-
szej przeszkody do rozwinięcia przez Grabowskiego ożywionej działalności dy-
plomatycznej. Sukcesy w pełnieniu powierzonej mu misji zawdzięczał w dużym 
stopniu opinii o sobie jako o wypróbowanym przyjacielu Bułgarów, niestrudzenie 
zabiegającym o pogłębienie związków polsko-bułgarskich. Nie bez wpływu była 
też zręczność podejmowanych przezeń poczynań oraz zażyłe kontakty ze znaczą-
cymi osobistościami establishmentu bułgarskiego. Nie znaczy to wszakże, że szef 
polskiej placówki w Sofii był uosobieniem wszelkich cnót. Daleko posunięty ko-
niunkturalizm Grabowskiego był napiętnowany nie tylko przez Polonię bułgarską, 
ale także przez niektóre środowiska bułgarskie i polityków polskich14.  

Stosunkowo szybkie uruchomienie w Sofii polskiej placówki dyplomatycznej 
i przychylny klimat dla jej funkcjonowania wynikały jednak również z zaintereso-
wania strony bułgarskiej, dla której nawiązanie stosunków z Warszawą oznaczało 
szansę wyjścia Bułgarii z izolacji na arenie międzynarodowej oraz pozyskanie 
ewentualnego obrońcy w sporach z sąsiadami15. 

Innym ważnym zadaniem bieżącym, jakie u progu niepodległości stanęło 
przed Polską w stosunkach z Bułgarią była repatriacja Polaków, ewakuujących się 
przez ten kraj – w niemałym procencie byłych jeńców wojennych z Rosji. W zaist-
niałej sytuacji placówka polska w Sofii była zmuszona roztoczyć nad tymi uchodź-

12 Z. Klejn, Postawy Polonii bułgarskiej (…), s. 87; W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach 
(…), s. 13-14, 16, 65-66; J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji (…), s. 49-52, 139-140; E. Da-
mjanova, Stosunki bułgarsko-polskie 1918-1929, „ Z dziejów stosunków polsko-radzieckich i roz-
woju wspólnoty państw socjalistycznych”, t. XX, 1978, s. 21.  
13 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (…), s. 65. 
14 W. Kot, Tadeusz Stanisław Grabowski- bułgarysta, w: Od Wisły do Maricy 681-1981, Kraków 
1981, s. 155 i nn.; W. Witos, Moje wspomnienia, t. 3, Paryż 1965, s. 64, 70, 72-73; Z. Klejn, Posta-
wy Polonii bułgarskiej (…), s. 82-86.  
15 E. Damjanova, Stosunki bułgarsko-polskie (…), s. 17-21. 
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cami wszechstronną opiekę: dostarczyć im żywności, ubrań i leków, znaleźć nocle-
gi, a niekiedy też pracę, co stanowiło nader trudne przedsięwzięcie, gdyż w grę 
wchodziła ogromna liczba osób16. I jeżeli można by mówić o powodzeniu owej 
akcji pomocy, to w znacznej mierze było to możliwe dzięki życzliwemu współdzia-
łaniu społeczeństwa i władz bułgarskich. Należy również podkreślić istotny wkład 
w to dzieło Polonii bułgarskiej, która jeszcze w czasie wojny, obok przedstawicieli 
TRS, udzielała się w pomaganiu jeńcom polskim wziętym do niewoli bułgarskiej 
na froncie rosyjskim. Ofiarność działaczy polonijnych w tym względzie była wi-
doczna także w okresie powojennym, zwłaszcza w latach 1920-1921, kiedy to 
dzięki ich wysiłkom ukonstytuowały się polsko-bułgarskie komitety pomocy 
uchodźcom z Rosji, skutecznie działające w Sofii i Warnie, gdzie ponadto funkcjo-
nował nowo otwarty konsulat polski17.  

Kolejną i bodaj najbardziej doniosłą potrzebą, z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa państwa, której zaspokojenie w pierwszych latach po zakończeniu I wojny 
światowej obligowało przedstawicielstwo polskie w Sofii do pilnych działań, było 
otwarcie drogi dla tranzytu materiałów wojennych przez Bułgarię oraz zapewnienie 
nabycia od Bułgarów niezbędnych produktów rolno-surowcowych. Obie te kwestie 
pozostawały w związku z wojną polsko-bolszewicką i równolegle – jak wspomnia-
no wyżej – były postawione również przez placówki polskie w Belgradzie i Ate-
nach. Wprawdzie strona bułgarska odniosła się życzliwie do tych postulatów, lecz 
była daleka od popierania Polaków w konflikcie z Rosjanami. Owszem, Bułgarzy 
zdawali się raczej być po stronie przeciwników Rzeczypospolitej.  

Rezerwa, a nawet wręcz negatywna ocena Polaków w tej wojnie, najbardziej 
była widoczna w prasie bułgarskiej , która początkowo sceptycznie lub bez komen-
tarzy relacjonowała sukcesy polskie w walkach z Armią Czerwoną, następnie zaś 
przedrukowywała antypolskie publikacje zachodnie i czeskie. Ten stan rzeczy sta-
nowił konsekwencję nie tylko tradycyjnych nastrojów prorosyjskich znacznej czę-
ści społeczeństwa bułgarskiego, ale również wrogiej Polsce propagandy, prężnie 
działających w Bułgarii, środowisk białogwardyjskich. Ze szczególną dezaprobatą 
Bułgarzy odnieśli się do uznania przez Polskę niezależności Ukrainy, postrzegając 
to jako przejaw imperializmu polskiego, zmierzającego do rozbicia Rosji bolsze-
wickiej. Jest rzeczą znamienną, że choć bułgarskie kierownictwo polityczne głosiło 
neutralność we wszelkich konfliktach międzynarodowych, to jednak w czerwcu 
1920 r. zawiesiło aktywne dotychczas działania w celu otwarcia swojej placówki 
dyplomatycznej w Warszawie. Rząd bułgarski zajął wówczas pozycję wyczekują-

16 W. Stępniak podaje, że w grę wchodziły setki tysięcy osób. Ale wydaje się, że liczba ta jest 
znacznie zawyżona. Chyba, że autor miał na myśli ogólną liczbę repatriantów polskich powracają-
cych z Rosji także przez inne państwa bałkańskie. Por. W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałka-
nach (…), s. 187 i nn.  
17 Z. Klejn, Postawy Polonii bułgarskiej (…), s. 80-81; W. Stępniak, Dyplomacja Polska na Bałka-
nach (…), s. 189; J. Sibora, Narodziny polskiej dyplomacji (…), s. 49. 
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cą, niezależnie od wielu wcześniejszych posunięć, świadczących o pragnieniu jak 
najszybszego przysłania swojego przedstawiciela do Polski18.  

A zatem polskie czynniki rządzące, mając w polu widzenia stworzenie 
w przyszłości wielostronnego bloku obronnego zabezpieczającego państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej przed Niemcami od zachodu, a Rosją bolszewicką od 
wschodu, natrafiały na istotne bariery, nie tylko ze strony Jugosławii, ale także i 
Bułgarii. Urzeczywistnienie bowiem owej koncepcji, przewidującej wszak hege-
monię II Rzeczypospolitej w planowanej konstelacji, wymagało wyparcia trady-
cyjnych wpływów rosyjskich z obu tych słowiańskich państw bałkańskich. 

Jednak nie tylko ten czynnik determinował ewentualne powodzenie polskie-
go zamysłu. Drugim warunkiem sine qua non było osiągnięcie stanu równowagi 
politycznej na Bałkanach. To zaś, zważywszy na liczne i złożone spory i waśnie w 
stosunkach Bułgarii z jej sąsiadami, stanowiło niezwykle trudny problem. Bułgar-
ski rewizjonizm wobec prawie wszystkich państw ościennych sprawiał, że po I 
wojnie światowej, pomimo występowania pomiędzy nimi kontrowersji, działały 
one solidarnie przeciwko zabiegom Bułgarii, przeciwstawiającym się utracie waż-
nych części jej obszaru. Państwo to, ściśnięte obręczą wrogości ze strony Rumunii, 
Jugosławii i Grecji, usiłowało przełamać izolację w relacjach przynajmniej z jed-
nym z sąsiadów19. Warto dodać, że w tym względzie kontakty Bułgarów z Turcją 
kemalistowską – jedynym państwem ościennym, co do którego nie wysuwali oni 
poważniejszych roszczeń – niewiele mogły pomóc, albowiem kraj ten sam pozo-
stawał ówcześnie w nieustabilizowanej sytuacji20.  

Jakie zatem perspektywy wyjścia z ostracyzmu miała Sofia przed sobą? Naj-
bardziej złożone problemy, spośród tych, jakie istniały między Bułgarią a jej sąsia-
dami, występowały w stosunkach z Grecją. Abstrahując od wielości i ostrości wza-
jemnych pretensji, trzeba stwierdzić, że porozumienie obu tych państw wykluczała 
determinacja Sofii w dążeniu do odzyskania terytorialnego dostępu Bułgarii do 
Morza Egejskiego. Tego postulatu bowiem Bułgarzy nie byli w stanie złożyć nawet 
na ołtarzu taktycznego pojednania z Atenami21.  

18 Hoover Institution Archives, Poselstwo Rzeczypospolitej w Sofii, Depesza № 456 z 12 XII 1919 
r., № 457 z 13 XII 1919 r., za: W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (…), s. 188-190; 
AAN, Poselstwo Rzeczypospolitej w Atenach, t. 42. 
19 E. Znamierowska –Rakk, Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej 1919-1947, Warszawa 
1991, s. 42-52; K. Mančev, V. Bistricki, Byłgarija i neinite sysedi, Sofija 1978, s. 18-21.  
20 Szerzej na temat ówczesnych stosunków bułgarsko- tureckich, zob.: S. Velikov, Kemałskata 
revolucija i byłgarskata obštestvenost, Sofija 1966; E. Znamierowska-Rakk, Rozwój stosunków 
Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1979, s. 
26; S. Trifonov, Komitet za svobodata na Trakija, „Vekove”, Sofija 1981, nr 4, s. 91. 
21 E. Znamierowska-Rakk, Koncepcje dróg strategiczno-tranzytowych na obszarze Europy Środko-
wo-Wschodniej w polityce polskiej i międzynarodowej okresu międzywojennego, “Studia z Dziejów 
Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXX, 1995, s.75 i nn.; taż, Bułgaria na Bałkanach po I 
wojnie światowej ( 1919-1923), „Balcanica Posnaniensia”, t. VI, Poznań 1993, s. 172-176. 
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Równie trudne, choć bardziej strawne, było dla Sofii podjęcie negocjacji w 
celu przełamania impasu w stosunkach z Rumunią. Jednakże niemal każdy krok w 
stronę uregulowania sporów z tym sąsiadem krył w sobie w oczach Bukaresztu 
potencjalną utratę Dobrudży Południowej, albowiem ta kwestia stała w centrum 
stosunków bułgarsko-rumuńskich w całym międzywojniu. Innym czynnikiem, któ-
ry wpływał znacząco na nieprzyjazny klimat na linii Sofia – Bukareszt był charak-
ter ówczesnego rządu bułgarskiego. Gabinet Aleksandra Stambolijskiego, lidera 
Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BLZCh) znany z dokonywania 
radykalnych reform społeczno-gospodarczych, tolerowania komunistów i sympatii 
do bolszewików, wzbudzał bowiem głęboką nieufność rumuńskich kół rządzących, 
obawiających się zaraźliwego przykładu dla rodzimej partii chłopskiej 
stów22. 

Stosunkowo najpomyślniejsze widoki na przezwyciężenie izolacji Bułgarii 
na Bałkanach wiązały się z poprawą jej stosunków z Jugosławią jako ogniwem 
prowersalskiego systemu francuskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Stwarza-
ło to dla Bułgarów szansę poparcia Belgradu, a także i Paryża dla odzyskania upra-
gnionego przez nich dostępu do jedynego akwenu otwartego, jakim było Morze 
Egejskie. Niemniej jednak droga do ocieplenia atmosfery w relacjach Sofii z Kró-
lestwem SHS była najeżona wieloma przeszkodami. Przewlekły spór o Macedonię, 
reparacje Bułgarii na rzecz Jugosławii, nowa granica oraz terroryzm Wewnętrznej 
Macedońskiej Rewolucyjnej Organizacji – to najważniejsze źródła wzajemnych 
roszczeń bułgarsko-jugosłowiańskich23. 

W tak powikłanych realiach na Bałkanach idea II Rzeczypospolitej zbudo-
wania obronnego łańcucha państw Europy Środkowo-Wschodniej stawiała przed 
Warszawą, obok wypierania wpływów rosyjskich w Jugosławii i Bułgarii, zadanie 
podjęcia również zdecydowanej akcji mediacyjnej w stosunkach Bułgarii z jej są-
siadami. Działań takich ze strony polskiej wypatrywał też rząd bułgarski, zwracając 
się do przywódców Polski o pośrednictwo w sporach wewnątrzbałkańskich. W 
Sofii zakładano, że Polska jako członek zwycięskiej Ententy, mając z Bułgarią ży-
we więzi, wyrosłe głównie na gruncie tradycji historycznych, może być życzliwym 
partnerem i skutecznym rozjemcą w jej konfliktach z sąsiadami. Nie wykluczano 
też pewnej wdzięczności, jakiej oczekiwano od Polaków, którym Bułgarzy okazali 
wszak poparcie w dążeniach niepodległościowych w czasie I wojny światowej. W 
szczególności kierownictwo bułgarskie przywiązywało dużą wagę do oddziaływa-
nia Warszawy w duchu probułgarskim na Bukareszt, z którym pozostawała ona w 
bliskich kontaktach z racji sojuszu polsko-rumuńskiego. Dostrzegając zaś general-
nie pomyślny rozwój relacji Rzeczypospolitej z Królestwem SHS, Sofia liczyła 

22 E. Znamierowska -Rakk, Bułgaria na Bałkanach (…), s. 169-172. 
23 Ibidem, s. 163-166. 
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również na dobre usługi dyplomacji polskiej w zakresie polepszania stosunków 
bułgarsko-jugosłowiańskich24. 

Wszelako misja dyplomatów polskich na rzecz budowania dobrosąsiedzkiego 
współżycia na Bałkanach należała do kategorii spraw wyjątkowo skomplikowa-
nych, albowiem siłą rzeczy dotykała ona niezwykle newralgicznej materii. Ponadto 
trzeba pamiętać, że Polska u progu niepodległości sama nie miała silnej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Stąd też jej głos w obronie racji kogokolwiek, a tym bar-
dziej państwa pokonanego, byłby pozbawiony większego znaczenia. Owszem, 
Rzeczypospolita była zmuszona akceptować decyzje mocarstw Ententy, nawet jeśli 
miała do nich zastrzeżenia, co wyraziło się m.in. w podpisaniu przez Polskę trakta-
tu Neuilly, choć uznawała go za niezmiernie obciążający Bułgarię25. 

Również jako pośrednik w sporach Bułgarii z Rumunią czy Jugosławią, War-
szawa, będąc stroną zabiegającą o sojusz z Bukaresztem oraz zbliżenie z Belgra-
dem, musiała przede wszystkim dbać o to, by nie stwarzać najmniejszych nawet 
pozorów popierania interesów bułgarskich. Toteż np. wysiłki Sofii podczas konfe-
rencji pokojowej w Paryżu, zmierzające do nakłonienia przedstawicieli II Rzeczy-
pospolitej, by wpłynęli na ograniczenie żądań terytorialnych Rumunii i Jugosławii 
pod adresem Bułgarii, pozostały bezowocne. Niemal każde posuniecie dyplomacji 
polskiej na rzecz Bułgarów wywoływało u przedstawicieli Rumunii i Królestwa 
SHS niezadowolenie i podejrzliwość. To zaś groziło pogorszeniem atmosfery w 
negocjacjach Warszawy z Bukaresztem i Belgradem, których pozycja w bałkań-
skiej polityce Polski była wszak zdecydowanie ważniejsza, aniżeli Sofii. 

W tych warunkach dyplomacji polskiej na bałkańskiej scenie politycznej po-
zostawała jedynie rola bezstronnego, giętkiego mediatora w neutralizowaniu wza-
jemnych animozji, wyciszaniu pretensji czy łagodzeniu kontrowersji. Również, bez 
większego ryzyka zaszkodzenia interesom Polski, jej przedstawiciele mogli inicjo-
wać sposoby i środki ocieplania klimatu w stosunkach Bułgarii z Rumunią i Jugo-
sławią. W misji tej brano też pod uwagę, że zbliżenie Sofii z Bukaresztem czy Bel-
gradem mogłoby godzić w Małą Ententę oraz kolidować z ekspansją na Bałkanach 
ze strony Włoch, Niemiec i Rosji Sowieckiej26. I choć per saldo wysiłki mediacyj-
ne strony polskiej nie przynosiły zbytnich efektów, to jednak konsekwentnie prze-

24 Mediacja polska w sporach Bułgarii z jej sąsiadami – wbrew niektórym sądom historiografów 
polskich –występowała nie tylko w latach trzydziestych, ale także na konkretne „zlecenie” strony 
bułgarskiej, już u zarania niepodległości Rzeczypospolitej. Zob. W. Balcerak, Problem bezpieczeń-
stwa Polski i Bułgarii w okresie między dwiema wojnami światowymi, w: Polska – Bułgaria przez 
wieki (…), s. 82-83; E. Damjanova, Bałkańskie aspekty polskiej polityki zagranicznej (na tle stosun-
ków między państwami bałkańskimi 1919-1939), w: Polska – Bułgaria przez wieki (…), s. 98-110; 
E. Znamierowska-Rakk, Polska-Bałkany (…), s. 96-103; W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bał-
kanach (…), s. 66-68, 188. 
25 E. Damjanova, Byłgarija i Połsza 1918-1941, Sofija 1982, s. 33; W. Stępniak, Dyplomacja polska 
na Bałkanach (…), s. 187-188. 
26 E. Znamierowska –Rakk, Sprawa Tracji Zachodniej (…), s. 118-120; AAN, Poselstwo Rzeczypo-
spolitej w Atenach, t. 41; W. Balcerak, Problem bezpieczeństwa Polski i Bułgarii (…), s. 82-83. 
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jawiana dobra wola, obecność i zaangażowanie Polaków w uciążliwym procesie 
wyrównywania relacji wewnątrzbałkańskich zjednywała im życzliwość i wdzięcz-
ność czynników rządzących Bułgarii. Skutkowało to coraz lepszym wzajemnym 
poznawaniem się i wzrostem zaufania, co dobrze rokowało na przyszłość, stwarza-
jąc przesłanki zbliżenia obu państw na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej. 
Jednocześnie przywódcy polscy mogli żywić nadzieję na realizację – wspomnia-
nych wyżej – długofalowych celów strategicznych, przyświecających Warszawie w 
odniesieniu do Bałkanów i całej Europy Środkowo-Wschodniej. 

Jednakże życzliwe kontakty polsko-bułgarskie u progu niepodległości niosły 
ze sobą nie tylko obiecujące perspektywy. Również doraźnie mogły one być zręcz-
nie dyskontowane przez dyplomację polską jako sui generis karta przetargowa, 
wzmacniająca pozycję Warszawy w przeciągających się pertraktacjach polsko-
rumuńskich czy polsko-jugosłowiańskich. W tym kontekście zbliżenie na linii 
Warszawa- Sofia, nie traktowane przecież, przynajmniej przez Polaków, jako pre-
ludium do ich ścisłej współpracy politycznej, pośrednio oddziaływało stymulująco 
na Bukareszt i Belgrad w pożądanym dla II Rzeczypospolitej kierunku27.  

Aliści rola katalizatora w integrowaniu się Polski z owymi dwoma sąsiadami 
Bułgarii bynajmniej nie zaspokajała bułgarskich ambicji politycznych, zmierzają-
cych do aktywnego wpływania na układ sił w Europie Środkowo- Wschodniej. 
Stąd też dalsze miejsce Sofii w rankingu bałkańskich preferencji Polski nie hamo-
wało inicjatyw rządu bułgarskiego, przewidujących konkretny udział Warszawy w 
ofensywie dyplomatycznej, podjętej jesienią 1920 r. przez premiera Aleksandra 
Stambolijskiego. Uznając pilną potrzebę ustanowienia bliskich kontaktów z przy-
wódcami znaczących państw europejskich, włączył on także Polskę do programu 
swojej wielkiej podróży, mającej na celu położenie kresu izolacji Bułgarii i podnie-
sienie jej rangi na forum międzynarodowym28 . 

Dążąc do stworzenia nowej konfiguracji w Europie Środkowo-Wschodniej, 
premier bułgarski usiłował w trakcie swoich wizyt w Czechosłowacji, Polsce i 
Rumunii przekonać liderów tamtejszych partii chłopskich do konsolidacji ruchów 
włościańskich w ramach tzw. Zielonej Międzynarodówki29. W odróżnieniu od Pra-
gi, gdzie owa propozycja Stambolijskiego spotkała się z aprobatą, w Warszawie 
przywódca bułgarski, skądinąd podejmowany z wielkimi honorami przez najwyż-
sze czynniki państwowe, nie zdołał osiągnąć swoich celów politycznych. Sprawu-
jący ówcześnie w Polsce urząd premiera, Wincenty Witos, zdystansował się bo-
wiem wobec koncepcji utworzenia wspólnej organizacji rolników w państwach 
słowiańskich i Rumunii. Choć na pierwszy rzut oka inicjatywa bułgarska mogła 
wydawać się atrakcyjna, to jednak jej realizacja w ścisłej współpracy z politykiem 

27 W. Stępniak, Dyplomacja polska na Bałkanach (…),s. 194, 197-198. 
28 J. D. Beł, Aleksandyr Stambolijski i Byłgarskijat Zemedełski Naroden Syjuz 1899-1923, Sofija 
1993, s. 191-194. 
29 Z. Hemmerling, Ruch Ludowy w Polsce, Bułgarii i Czechosłowacji, Warszawa 1987, s. 415 i nn.; 
J. D. Beł, op. cit., s. 195.  
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postrzeganym w Warszawie jako radykał, przejawiający sympatie probolszewickie, 
kryła w sobie dla kierownictwa polskiego zbyt wiele elementów ryzykownych. 
Ryzykownych nawet wówczas, gdy przyjęto deklaratywnie program przeciwdziała-
jący ekspansji Rosji Sowieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej30. Trzeba wszak 
zauważyć, że w zaraniu niepodległości największe zagrożenie Polska upatrywała w 
państwie bolszewików. 

Równie sceptycznie przywódcy polscy potraktowali przedstawione w Polsce 
przez gościa bułgarskiego inne ambitne, aczkolwiek niezbyt jasne i koherentne 
zamysły, dotyczące przemodelowania owego makroregionu. Ogólnie biorąc, spro-
wadzały się one m. in. do utworzenia dwóch wielkich państw słowiańskich: jedne-
go na Bałkanach z dominacją Bułgarii, a drugiego na północy z przewagą Polski. 
Ta eksponowana pozycja II Rzeczypospolitej miała wszakże swoją cenę. Wedle 
scenariusza Stambolijskiego Polacy mieli być rzecznikami interesów Bułgarii w jej 
sporach z państwami ościennymi. Premierowi bułgarskiemu zależało zwłaszcza na 
wspomaganiu zbliżenia bułgarsko-rumuńskiego w celu utworzenia bloku Polska -
Rumunia – Bułgaria – tzw. Ententy Wschodniej lub akcesu tych trzech państw do 
Małej Ententy dla złagodzenia jej antywęgierskiego i antybułgarskiego ostrza. Po-
nadto Stambolijski sugerował stronie polskiej podjecie zobowiązania do poparcia 
bułgarskiego postulatu dostępu do Morza Egejskiego przez port Dedeagacz w Gre-
cji. Zachęcając przywódców polskich do zaangażowania się w to karkołomne w 
ówczesnych realiach międzynarodowych posunięcie, gość bułgarski roztoczył 
przed nimi profity, wynikające z bezpośredniego – jak to określił – połączenia Pol-
ski z Bułgarią drogą wodną przez Gdańsk i Dedeagacz. Lecz te luźne i nieco fanta-
styczne, choć nie pozbawione kuszących aspektów, koncepcje z góry były skazane 
na fiasko. W Warszawie obawiano się bowiem ewentualnego porozumienia bułgar-
sko-sowieckiego, które mogłoby skutkować dopuszczeniem Rosjan przez Trację 
Zachodnią do Cieśnin Czarnomorskich. Ponadto dla Rzeczypospolitej byłoby rze-
czą nie do przyjęcia włączenie się w konflikty wewnątrzbałkańskie po stronie ad-
wersarza Rumunii czy Jugosławii31.  

Z tego też powodu Witos długo nie mógł rewizytować Stambolijskiego; 
sprzeciw Bukaresztu i Belgradu w tej sprawie przestał obowiązywać lidera rolni-
ków polskich dopiero po opuszczeniu przez niego fotela premiera. Ale i to bezpo-
średnie spotkanie obu polityków chłopskich, tym razem w Sofii w 1922 r. podczas 
kongresu BLZCh nie wpłynęło na zbliżenie obu partii. Przeciwnie, Witos wrócił do 

30 Z. Hemmerling, Wincenty Witos i Aleksander Stambolijski - działacze państwowi i przywódcy 
polityczni partii chłopskich w Polsce i Bułgarii, w: Polska- Niemcy- Europa. Studia z dziejów myśli 
politycznej i stosunków międzynarodowych, Poznań 1977, s. 465-467; J. D. Bell, Peasants in Power, 
Princeton, New Jersey 1977, s. 192-193. 
31 AAN, Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie, t. 53; MSZ, t. 6009; Por. Byłgaro-połski otnosze-
nija 1918-1944 (…), s. 64-70. 
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kraju jeszcze bardziej utwierdzony w swoich zastrzeżeniach i obawach co do poli-
tyki premiera bułgarskiego32. 

*  *  * 

Jak wiadomo, w przełomowym okresie stanowienia państwa polskiego naj-
ważniejsze miejsce w polityce zagranicznej Warszawy przypadło mocarstwom 
zwycięskiej Ententy oraz państwom ościennym. Ale również niepozbawione istot-
nego znaczenia były stosunki II Rzeczypospolitej z dalszymi sąsiadami w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Dla Polski, szukającej na Bałkanach zabezpieczeń swojej 
kruchej niepodległości, ważyło zarówno zbliżenie z sąsiadami broniącymi trwało-
ści systemu wersalskiego, jak i dobre relacje z tymi państwami, które stały na po-
zycjach rewizji owego ładu, jak to miało miejsce w przypadku Bułgarii. Rewizjo-
nizm bułgarski, dotycząc spraw w wymiarze regionalnym, nie kolidował bezpo-
średnio z podstawami suwerenności Rzeczypospolitej. I choć kontakty polityczne 
Warszawy z Sofią były podporządkowane stosunkom z – ważniejszymi dla intere-
sów polskich – Rumunią i Jugosławią, to jednak udało się je wypełnić pozytywną 
treścią. Miała ona swoje źródło w pokrewieństwie etnicznym i wspólnych trady-
cjach historycznych Polaków i Bułgarów oraz w obopólnym zainteresowaniu 
umocnieniem pokoju na płaszczyźnie politycznej. W konsekwencji, generalnie 
biorąc, Polsce udało się pomyślnie zrealizować swoje doraźne cele w Bułgarii, a 
także w dalszych latach międzywojnia stworzyć klimat sprzyjający wzajemnej dłu-
gofalowej współpracy, zwłaszcza w sferze gospodarki i kultury. 

32 W. Witos, Moje wspomnienia (…), s. 65-73; D. Petrova, Samostojatełnoto upravlenie na BZNS 
1920-1923, Sofija 1988, s. 161. 
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Венцислав Чаков, 
Исторически музей – Балчик 

 
СЪДБАТА НА ПОЛСКИТЕ БЕЖАНЦИ В БАЛЧИК 

ПРЕЗ 1939–1940 Г. 
 

На 1 септември 1939 г. с нападението на нацистка Германия над Полша 
започва Втората световна война. Немският блицкриг изненадва полската ар-
мия, която въпреки отчаяния героизъм търпи тежки поражения. В непрекъс-
нати сражения полските части отстъпват на изток, но когато на 17 септември 
страната е нападната в гръб и от съветската армия, всякаква организирана 
съпротива рухва и Полша престава да съществува като държава. Дни преди 
да настъпи краят, започва и масовата евакуация към Унгария и Румъния. 

Бежанската вълна залива цяла Румъния. На 17 и 18 септември полско-
румънската граница преминават полското правителство и президент, предста-
вители на висшето командване, както и много военни и цивилни. В Румъния е 
прехвърлен и част от полския златен резерв. До края на септември 1939 г. в 
Румъния намират убежище около 30 хиляди военни. Те са настанени в 20 ла-
гера. Скоро е подписано споразумение между румънското и задграничното 
полско правителство за финансиране на евакуираните именно с полските аво-
ари, депозирани в румънската национална банка. Освен военни, границата 
преминават и няколко хиляди цивилни бежанци. По официални данни в 
Кралство Румъния намират убежище малко над 50 хил., но в различни източ-
ници се срещат и цифри, достигащи до 56 хил. души. Повечето от цивилните 
бежанци, сред които и немалко полски евреи, успяват през зимата и пролетта 
на 1940 г. да напуснат Румъния и намират убежище във Франция, Англия, 
Палестина, Кипър и балканските страни. 

След като получават информация за създаването на полски части във 
Франция, интернираните военни започват веднага масови бягства от лагери-
те. Румънските власти гледат на това не толкова сериозно – те разбират тра-
гедията на поляците и симпатизират на стремежа им да продължат борбата 
срещу окупатора. Много от бегълците се укриват в полското посолство в Бу-
курещ, където биват снабдявани с цивилни дрехи и с фалшиви паспорти. От-
там те са насочвани към пристанищата Констанца, където има полско кон-
сулство, и към Балчик. Последното пристанище, макар и много по-малко, е 
предпочитано, защото в него няма немска агентура, което би довело и до 
дипломатически усложнения. Двете пристанища са отправна точка за хиляди 
полски военни към Бейрут в Ливан, Ла Валета в Малта и към Кипър. Целта 
им е Франция, където съгласно подписано през септември 1939 г. френско-
полско споразумение се разрешава създаването на полски военни части, же-
лаещи да продължат борбата срещу общия враг. За техен командващ е назна-
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чен генерал Шикорски, който скоро е избран за премиер на задграничното 
правителство, както и за върховен главнокомандващ въоръжените сили зад 
граница. След разгрома на Франция оцелелите полски части са евакуирани на 
Албиона, където от юли до края на 1940 г. се води една от най-големите въз-
душни битки на Втората световна война, т. нар. Битка за Англия. Първи са 
прехвърлени авиаторите и техническите специалисти от военновъздушните 
сили. Така поляците са най-многобройният чуждестранен контингент в със-
тава на английските ВВС през Втората световна война – около 20 хил. воен-
нослужещи! 

 В тревожната есен на 1939 г. Балчик, както и цяла Южна Добруджа, е 
част от Кралство Румъния. Полската бежанска вълна не отминава и това спо-
койно градче, което по това време се е оформило като китно курортно селище 
на румънския елит. Първите групи поляци, поединично или групово, започват 
да пристигат тук в края на септември 1939 г. Така Балчик се изпълва със сто-
тици чужденци – това са както поляци, така и дошлите няколко месеца по-
рано еврейски бежанци, подгонени от нацистите в Германия и Австрия. До-
като при идването на първите бежанци балчиклии изпитват към тях само лю-
бопитство, постепенно с идването на все повече групи те разбират, че тези 
хора, търсещи квартира, са от полза за недоброто финансово състояние на 
много семейства. Така местните жители вече чакат на опашка, за да вземат 
наематели за по седмица или няколко месеца. Уговорката е 20 леи за „лушко“ 
(легло) и „хербата“ (чай) на ден, като плащането е за седмица напред. Има и 
такива, които се договарят с хазяите си за пълен пансион. В спомените си 
пилотът Франчишек Корницки пише: „Ние се уредихме с чудесна квартира. 
Хазяйка ни беше приятна българска жена и ние говорихме с нея … използ-
вайки смесица от полски, украински и руски, докато тя говореше бавно на 
български. Тя беше добър готвач, хранеше ни добре и евтино, ние живяхме на 
пансион.“ 

На всички местни жители прави впечатление културното държание на 
поляците. Съвременникът на описаните събития, Иван Мичев, си спомня: 
„Поляците бяха аристократите сред славянството, те бяха бохеми по душа. 
Имаше ги в цяла Добруджа.“ Друг съвременник, Николай Гунчев, допълва: 
„Повечето бяха мъже, офицери – интелигентни хора. Бяха загубили всичко – 
родина, някои – семейства, други – близки, трети – приятели. Мъката си ли-
чеше в очите им, но се държаха прилично.“ Поляците търсят контакт с мест-
ните хора. Бързо се сприятеляват с хазяите си. Учат ги на свои песни и мар-
шове, а самите те учат български език. По пози повод Кочо Ляпов разказва: 
„Баща ми говореше на нашите момчета, те бяха студенти, на български и те 
го разбираха. Интересуваха се много, нали бяха студенти – начетени хора, и 
за кратко време научиха много наши думи. И сега още си спомням – тогава 
бях на 17 години – те ме викаха в стаята си и ме учеха на полски. Пеехме за-
едно: „Чи кохаш мне девчино дрога, дженчиш мне, ах, мила моя.“ 
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Семейството на Марийка Консулова също дава квартири на поляци, а 
самата тя, тогава на 20 години, е ухажвана от младия Тадеуш. От наемателите 
тя научава говоримо и писмено полски език. Вероятно причина за по-лесния 
контакт е фактът, че знае руски. Тя пише писмата на един от квартирантите, 
вероятно летец, който чрез Червения кръст търси съпругата и детето си, с 
които се разделя в навечерието на войната. При заминаването си той й оставя 
като подарък парашута си, от който тя си ушива красива копринена рокля, 
пазена до неотдавна. Но не винаги контактите са толкова лесни. Полският 
пилот Болеслав Ушполевич намира квартира в турско семейство и в спомени-
те си по този повод пише следното: „Живеем четиримата у някакви турци, 
нито дума не можеш им разбра. Бир, ики, юч – това на турски значи едно, две, 
три, мляко е „сют“.  Човек може да си изкълчи езика.“ 

Понякога квартирантите, останали доволни от доброто отношение на 
домакините към тях, им купуват скромни подаръци. Славка Чакова споделя, 
че дотогава тяхното семейство не можело да си позволи на Рождество Хрис-
тово коледна елха, а такава донасят и украсяват квартируващите у тях русо-
коси наематели, които правят и подаръци на хазяите си за светлия християнс-
ки празник. Тази щедрост може да се обясни с факта, че те получават значи-
телни суми като издръжка. Същият пилот Ушполевич пише: „Получаваме от 
нашите шефове по 100 леи дневно. Живеем безгрижно и по-голямата част от 
деня прекарваме на кафе и курабийки или пък в ресторанта.“ Действително, 
повечето бежанци се хранят по ресторанти и кръчми. Впечатление на местни-
те хора прави фактът, че те пият много и често един или друг от тях осъмва в 
кръчмите. Поляците организират клуб за тихи игри, където се играе шах, таб-
ла, карти и др. Редовно се получава печатаният в Букурещ техен вестник „Ку-
риер полски“. Два пъти седмично в клуба се организират сбирки с импрови-
зирани концерти, декламации и др. творчески изяви, като на тях са канени и 
българските хазяи. Някои полски младежи започват да дружат с местни мо-
мичета, но за плътски удоволствия използват само услугите на жриците на 
любовта от тогавашния „Синджирли хан“. Техните младежи съставят и свой 
отбор по футбол и волейбол, като правят често срещи с балчишките спортис-
ти на плажа. Атракция за жителите на града са  католическите служби на отк-
рито, които се провеждат на градския площад. 

Мнозина с честен труд заработват цяло състояние от неочакваните „гос-
ти“. Това са хотелиери и ханджии, собственици на кафенета и пивници, но не 
на последно място и местният фотограф – гъркът Евротаки Авгениридис, 
който често получава спешни поръчки, а именно да направи снимки за леги-
тимации или визи. Самият той се хвали, че от една подобна поръчка печели 
колкото за цяла година. Балчишките шивачи също се радват на добра клиен-
тела. В началото на зимата местните власти раздават на бежанците немалки 
парични суми, които те използват да се разплатят с хазяите си  и да си поръ-
чат при местните шивачи по-дебели дрехи.    Естествено не липсват и изклю-
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чения – намират се и недобросъвестни хазяи, които въпреки чуждата траге-
дия гледат своите финансови облаги и интереси, но като цяло отношенията 
между наематели и хазяи са приятелски. Сред поляците също не винаги всич-
ко е нормално.  Някои войници и кадети се замесват в „аферки“ с местните и 
попадат в ръцете на румънската полиция. Има и други инциденти, но всичко 
приключва без големи усложнения. 

Зад тази привидна идилия обаче кипи трескава дейност по организира-
нето и изпращането на малки и по-големи групи от военни, шеговито нарича-
ни „туристите на Шикорски“, към задграничните центрове във Франция, на-
биращи полски доброволци. Работата започва още с идването на първите по-
ляци тук, но се засилва особено през октомври, ноември и декември 1939 г. 
Тази отговорна дейност е ръководена от майор Марцел Пустелняк, като негов 
помощник до средата на ноември е Казимир Зухович. Като бивши военни, 
повечето поляци са инструктирани да пазят мълчание какви са и накъде ще 
пътуват поради страх от немска агентура в Балчик. В спомените на пилота 
Конрад Стембрович намираме интересна информация по този повод. Той и 
негов колега забелязват млад художник да рисува красивия балчишки залив, 
като често сменя мястото си, но при това непрекъснато гледа пристанището. 
Това предизвиква съмнения у тях и те го проследяват до квартирата му. През 
отворения прозорец долавят морзови сигнали и разбират, че това е шпионин. 
Влизат в квартирата и изненадват мнимия художник да предава по радиос-
танция. Стига се до сблъсък, при което „художникът“ стреля с пистолет по 
неканените гости, но не улучва, а самият той е блъснат от Стембрович и при 
падането си назад удря главата си и умира. У него намират вероятно фалшиви 
документи на немския студент Йохан Мюлер. Има и друг подобен случай, 
при който вероятно немски агент със съмнителни документи прави опит да се 
качи на кораба с полски военни, но това е осуетено.     

Превозването на групите става с два гръцки кораба – „Агиос Николаос“ 
и „Патрис“. Тук е редно да се изтъкне следният факт: от 1938 г. от румънски, 
а от 1939 и от български пристанища започва активен превоз на спасили се от 
Германия, Австрия и Чехословакия евреи до Палестина. Създават са канали, 
които няколко месеца по-късно се използват и от полските бежанци. Има до-
ри случаи, когато полски военни се представят за немски и австрийски евреи, 
за да получат по-лесно изходни визи. Двата гръцки кораба правят по няколко 
курса в периода 1939–1940 г., превозвайки военни и цивилни от Балчик до 
Бейрут, Ла Валета и Марсилия. От полски мемоари научаваме, че „Агиос Ни-
колаос“ преди да започне тези рейсове превозва овце до Бейрут, но впоследс-
твие е преустроен на пътнически. Параходът „Патрис“ е гръцки, но плава под 
малтийски флаг. За него е известно, че осъществява пътнически превози в 
Средиземно море, а поляците от Балчик превозва или до Бейрут, или директ-
но до Марсилия. Не трябва да се изключва вероятността в курсовете на оста-
налите кораби, превозващи евреи от пристанищата на Румъния и България до 
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Палестина, да има и полски военни или цивилни лица с фалшива самолич-
ност или такива, които въобще не са вписвани в пасажерските регистри. Така 
например параходът „Хилда“ в началото на януари 1940 г. също превозва 
евреи от Балчик, а корабът „Рудничар“ в периода 1939–1940 г. прави общо 
четири курса до Палестина, качвайки на борда евреи от български и румънс-
ки черноморски пристанища. 

Капацитетът на двата гръцки кораба за превоз на пътници не е малък – 
според пасажерските списъците той варира между 350 и 500 души, но в дей-
ствителност положението е съвсем различно. Винаги броят на реално прево-
зените значително надвишава числото на регистрираните. Споменатият по-
горе Корницки пише, че корабът „Патрис“, с който той отпътува от Балчик на 
5 ноември 1939 г., при капацитет 350 души, реално тръгва с около 1000–1200 
души, които изпълват всяко възможно място на кораба – каюти, коридори, 
палуба, дори и спасителните лодки, а неговите колеги Тадеуш Карнковски и 
Бернард Бухвалд изтъкват, че всичките около 2000 военни на кораба са лет-
ци! Това значително надвишаване на броя пътници може да си позволи само 
„Патрис“, който е с по-голямо водоизместване и поради тази причина остава 
на котва в залива, докато „Агиос Николаос“ е по-малък и стои швартован на 
пристана. Едни чакат в Балчик дни и седмици, други месеци, докато се сфор-
мира група, тъй като не достигат плавателни средства за транспортиране. 
Редки са случаите, когато в балчишкия залив се засичат по няколко кораба. За 
такъв момент споменава  Ушполевич: „13 декември 1939 г. – В пристанището 
има два гръцки кораба. На единия от тях има еврейски бежанци, прогонени 
най-вероятно от немците от Чехословакия. … За тях щял да пристигне, тия 
дни, турски кораб, а с гръцкия, на който те са в момента, трябва да отплаваме 
ние, след обстойна дезинфекция на кораба.“  

Първи поемат пътя на юг пилотите, авиотехниците и кадетите от авиа-
ционните училища, след тях и другите офицери и военни специалисти. Така 
най-много авиатори са превозени от „Агиос Николаос“ на 15 октомври, а от 
„Патрис“ – на 5 ноември и 19 декември 1939 г. Официалните  власти не съз-
дават пречки, но по места румънските служителите гледат да се възползват от 
създалата се ситуация и да спечелят добри пари. Преди заминаването на все-
ки кораб специална комисия разглежда молбите за получаване на изходна 
виза. Въпрос на късмет е дали кандидатът ще получи така нужния му доку-
мент или не, а често това зависи и от прищявките на проверяващите. Местни-
те полицейски и гранични власти стават толкова претенциозни, че цената за 
издаване на виза нараства до 500 леи на човек. 

Скоро поляците намират начин да заобиколят проверката на граничните 
служители и да се качат на чакащия ги кораб. Ето как Корницки описва свое-
то спасение: „Беше на втория ден привечер, когато започна качването на ко-
раба. Последната проверка на паспортите и изходните визи се извършваше на 
кея на светлината на електрически фенерчета, като онези, които имаха съот-
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ветните документи, бяха изпращани на кораба с голяма моторна лодка. Лод-
ката се връщаше на кея, вземаше следващата група и т. н. Нашите хора имаха 
малка, но бърза моторница, която пренесе паспорти с изходни визи от кораба, 
за да бъдат раздадени на такива като мен, които нямаха визи и паспорти, до-
като ние чакахме на едно тъмно място на известно разстояние от кея. В край-
на сметка получих нечий паспорт, казаха ми да запомня всички данни и да се 
отправя към кея за качване на кораба. Имаше много за запомняне: име, дата 
на раждане, цвят на очите, професия и пр., всичко за около петнайсет минути. 
Отидох … до контролно-пропускателния пункт, където двама мъже стояха с 
фенерчета, насочиха светлина към лицето ми и към паспорта, попитаха ме за 
името ми и датата на раждане и бях прехвърлен на лодката. Пет минути по-
късно бях на кораба, където връчих паспорта на човека, който ги събираше за 
изпращане отново на брега.“ Този метод е използван и в други случаи, като 
предварително проверяващите граничари са „обработени“ с подобаващи па-
рични суми или често в паспорта предвидливо е пъхната банкнота от 20 леи.  

Съвременникът Иван Мичев допълва картината, разказвайки за други 
хитрини при издаването на тези документи: „На легитимациите им бе ударен 
печат за изходна виза. През деня пътуваха легалните, а през нощта – нелегал-
ните. Имахме и ние четирима квартиранти, все млади момчета на по 20-25 
години – Чеслав, Вацлав, Владимир и още един, чието име не мога да си 
спомня. Чеслав и Вацлав бяха пилоти. Понеже те имаха такъв печат, а други-
те двама не, прибягнаха до една хитрина, за което разбрах по-късно. С картоф 
вземат негатив от оригиналния печат и го нанасят върху нужното място на 
празния паспорт. ... Ние, като повечето хазяи, изпратихме квартирантите си 
до пристанището... Всичко мина успешно.“ Постепенно идва ред и на остана-
лите. Мнозина местни си спомнят, че когато поляците отпътуват, от борда на 
кораба или от кея изсипват останалите им румънски леи в морето – те вече не 
им трябват, а и нямат стойност за тях. 

Основната част от бежанците напускат Балчик в първите пролетни ме-
сеци на 1940 г., като последни оттук тръгват цивилните. Има спомени сред 
местното население, че малка групичка поляци са сред посрещачите на осво-
бодителните български войски на 21 септември 1940 г., дори ги приветстват с 
бяло-червеното си национално знаме. 

След присъединяването на Южна Добруджа към България в града оста-
ват около 250 цивилни, които все още чакат някакъв транспорт. Има и еди-
нични случаи на преминаване на закъснели поляци през Балчик. Използвани 
са старите канали и връзки, като новите български власти тук също симпати-
зират на полската кауза и се включват явно или тайно в превеждането на гру-
пите. За такъв случай научаваме от доклад на началника на паспортно бюро 
към пристанище Варна до началника на Административна полиция София от 
7 октомври 1940 г., където четем следното: „Донасяме Ви, господин начал-
ник, следното, на 29 срещу 30 септември т. г. параход „Рудничар“ – под бъл-
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гарски флаг, трябваше да замине от гр. Варна за Цариград, както му беше 
заверен екипажният лист, но в последния момент по нареждане на военните 
власти заминал за гр. Балчик, откъдето са били натоварени полски бежанци 
на брой 254 – лица изоставени от румънските власти. Натоварването е стана-
ло между 8 и 9 часа вечерта. Снабдени са били с открити листове, издадени 
им от полската легация в Букурещ и са имали транзитни турски визи и вхо-
дящи палестински визи. Заминали са още същата вечер за Цариград. ... Досега 
са заминали повече от 30 000 лица по този начин за Цариград, но натоварени 
от румънски параходи.“ Съдейки от приложения към документа списък на 
пътниците от този рейс, голяма част от тях са полски евреи. 

За коледните празници на 1939 и 1940 г. много от тези емигранти изп-
ращат картички и писма на своите бивши хазяи. Кой от Франция, кой от Анг-
лия или Палестина, но всички запазили добри спомени от Балчик. Така прик-
лючва една страница от историята на този малък черноморски град, за която 
все по-малко хора знаят и помнят и която досега беше почти неизвестна в 
историята на българо-полските отношения. В България трябва да се знае, че 
макар и за кратко време в този български град, все още под чужда окупация, 
пребивават едни от най-големите полски асове на Втората световна война 
като Станислав Скалски, Витолд Урбанович, Болеслав Гладих, Ян Зумбах, 
Вацлав Крул. Те стават такива, именно защото успяват да се спасят от хитле-
ристите през 1939 г., но за да стигнат до Англия, където стават герои, браней-
ки английското небе, пътят им към славата минава и през Балчик. Може да се 
твърди със сигурност, че една значителна част от полските авиатори, сража-
ващи се във Франция и Англия, са именно тези преминали през Балчик в пе-
риода октомври–декември 1939 г. 

Вероятно никой не е предполагал, че само три десетилетия по-късно Бе-
лият град, както често наричат Балчик, ще е сред най-посещаваните места от 
полските туристи в България. Не са редки случаите, когато пред възрастни 
балчиклии се явяват беловласи поляци, които търсят къщите, където са били 
на квартира, а и старите си хазяи от далечните 1939–1940 г. 

В заключение бих искал да спомена, че този малко известен историчес-
ки факт не е изследван от българската историография, навярно поради това, 
че Балчик до септември 1940 г. е част от Кралство Румъния. Настоящата пуб-
ликация не изчерпва темата, но поставя началото на бъдещи търсения в тази 
насока. Този исторически момент заслужава едно по-задълбочено проучване 
в полските, румънските, а също и в българските архиви, но преди всичко той 
трябва да бъде популяризиран, както в България, така и в Полша. В тези съ-
бития няма героика и патос, тук се преплитат чисто човешкото страдание с 
надеждата и оптимизма за бъдещето. И ако добруджанските българи посре-
щат свободата само месеци по-късно от описаните събития – през септември 
1940 г., поляците трябва да изстрадат още пет дълги и тежки военни години и 
едва през 1945 г. да преживеят същата радост, радостта да бъдат свободни. 
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Доц. д-р Николай Кочанков,  
Национален исторически музей 

 
ПОЛСКО-ГЕРМАНСКИЯТ КОНФЛИКТ 

И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ 
(МАРТ – АВГУСТ 1939 Г.) 

 
С прогласяването на независимостта на Словакия и обявяването на про-

тектората Чехия и Моравия беше зачеркнато по категоричен начин договоре-
ното през 1938 г. в Мюнхен. Навлизането на германската армия в Чехия и в 
част от Словакия доведе до военно обкръжаване на Полша. В отговор на това 
английското правителство даде гаранции на Полша срещу евентуална агре-
сия. Същия ход предприе и Франция.  

Настоящият доклад е базиран на проучванията ми в българския дипло-
матически архив. Използвани са доклади и телеграми от царските легации 
във Варшава, Берлин, Париж, Москва, които свидетелстват за българския 
интерес към развитието на полско-германските отношения. 

На 28 април 1939 г. Хитлер произнесе в Райхстага реч, с която бе отх-
върлен полско-германският пакт от 1934 г. Изпълнена с пропагандни пасажи, 
речта цели да обезоръжи световното обществено мнение в борбата за хегемо-
ния над Европа. По повод германския натиск Кобилански – директор на из-
точния отдел при полското външно министерство, съобщил на пълномощния 
министър във Варшава Петър Траянов, че Полша държи Съветите да не се 
намесват в европейските работи, но ако бъде нападната от Германия, би мог-
ло да се ревизира това разбиране и да потърси съветска помощ. Кобилански 
уточнил, че „Полша, като брани своята независимост, брани и независимост-
та на Съветите и в този случай, помощта е логическата последица на еднак-
вите интереси“. 

Тази логическа конструкция обаче скоро е подложена на съмнение. На 
4 май 1939 г. пълномощният министър в Москва Н. Антонов коментира изне-
надващото освобождаване на първия съветски дипломат М. Литвинов и смя-
ната му с В. Молотов. За този ход съветските ръководители явно са били на-
сърчени от последните две речи на Хитлер, в които няма нападки срещу Съ-
ветския съюз. Естествено промяната не може да бъде такава, че веднага да 
доведе до спогодба. Българският дипломат предвижда, че с промяната външ-
ната политика минава под непосредственото ръководство на Сталин, който 
щял да наложи и там своя отпечатък. 

На 5 май външният министър на Полша Ю. Бек в една дългоочаквана 
реч в Сейма се спира на германо-полските отношения. Общо е впечатлението 
сред дипломатите в полската столица, че независимо от няколкото по-силни 
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пасажа, речта е сравнително умерена и не затваря вратите за бъдещи прегово-
ри. 

Речта на Бек е повод за обмен на мнения на 6 май между българския 
представител в Берлин П. Драганов и френския посланик. Кулондр изтъкнал, 
че на Хитлер повече не може да се вярва. Англия и Франция щели да помог-
нат на Полша. Поводът за война – Данциг – днес бил малък. Ако предложе-
нието към Полша било отправено преди заемането на Чехословакия, поляци-
те щели да го приемат. Сега обаче психологически това било невъзможно.  

На 10 май помощник-министърът на външните работи Артишевски ин-
формира Траянов, че заместник-комисарят на външните работи Потемкин е 
декларирал пред министър Бек готовността на Москва да се придържа към 
полско-съветския пакт за ненападение. Полският външен министър останал с 
впечатление за готовността на Съветите да се споразумеят с Англия. Този на 
пръв поглед оптимистичен сюжет е оспорен от Артишевски, който подчертал, 
че Полша няма намерение да прави предложения на Съветите и ще чака раз-
витието на събитията. Не скрил, че на Съветите мъчно може де се вярва, как-
то впрочем и на думите на Потемкин. За потвърждение на това цитира комю-
никето на ТАСС от 9 май, с което се опровергавало съобщение на Ройтер за 
хода на англо-съветските преговори. 

И още един нюанс. Артишевски помолил Траянов да уреди среща меж-
ду него и фон Молтке в българската легация. Очевидно поляците не са се от-
казали да се споразумеят с Германия и търсят възможности за това. Срещата 
се провежда в българската легация на 19 май. Според Траянов разговорът бил 
приятелски. Фон Молтке споделил, че не смята разговора за частен, а че той 
носи официален характер, макар да е станал на чужда територия. Тази среща, 
проведена на българска територия, била едно добро начало и осъществявала 
първия контакт между представител на Полша и Германия от 21 март насам. 

„Да балансира между двамата големи съседи – Германия и Съветите, 
като се изхожда преди всичко от чисто полските интереси.“ Така започва своя 
доклад от 9 юни, посветен на актуалната полска външна политика, пълно-
мощният министър Траянов. През периода 1934–1938 г. Полша стабилизира 
своята външна политика, следвайки формулата, оставена от маршал Пилсуд-
ски като негово политическо завещание: „Полша да не влиза в коалиции, на-
сочени срещу Германия или срещу Русия.“ 

Полско-германските отношения междувременно се влошават все пове-
че. След като Хитлер отхвърля пакта за ненападение с Полша, вероятността 
за разбирателство между двете страни постепенно намалява. Пропагандата и 
военните приготовления в Данциг, както и предприете мерки за укрепване на 
Източна Прусия и цялата граница с Полша подсказват, че „Хитлер е взел 
окончателно решение за присъединяването на Данциг към Райха, без да е оп-
ределена датата и метода на това“. 
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Според наблюденията на Траянов забелязваният напоследък скептици-
зъм сред меродавните полски кръгове е последица от два безспорни факта: 1. 
Съмнението в проектите на Англия и Франция; и 2. Безрезултатността на 
преговорите в Москва. Като следствие на това доверието в западните демок-
рации е сериозно разклатено. 

Полската позиция спрямо Съветите остава неизменна, докато в Москва 
има раздвижване. На 14 юни П. Драганов съобщава от Берлин за промяна в 
насоките на съветската политиката. Съветският шарже д’афер Астахов посе-
тил българския дипломат и в продължение на два часа го убеждавал, че Съ-
ветска Русия се колебае кой път да избере. Затова изкуствено забавяла прего-
ворите с Англия. Русия не желаела да поема никакъв ангажимент към Анг-
лия, за да не бъде увлечена в конфликта, който би се разиграл в Европа, но се 
страхувала от намеренията на Германия. Ако се получели уверения от Бер-
лин, че Германия в случай на война няма да я нападне, Русия нямало да 
сключи споразумение с Англия и би запазила неутралитет. 

Вероятността за съветско-германско сътрудничество е отчетена от бъл-
гарската дипломация още през есента на 1938 г. Пълномощният министър в 
Москва Н. Антонов на 6 ноември 1938 г. пише, че „с цел да излезе от изола-
цията, в която СССР, благодарение на Великобритания и Франция, се оказва 
в Мюнхен, той ще се опита да урегулира своите отношения с Германия за 
избягване на войната с нея“. В този смисъл е характерно изказването на По-
темкин пред италианския посланик в Москва, че „Полша с политиката на 
полковник Ю. Бек подготвя четвъртия си дележ“. 

Очертаващото се сближение между Германия и Съветския съюз като 
възможен вариант е предсказано и от Г. Кьосеиванов. През декември 1938 г. в 
разговор с френския пълномощен министър в София Ристелюбер министър-
председателят споделя виждането си, че германският стремеж на изток е оче-
виден и че Полша в това отношение е най-застрашена. Затова именно едно 
полско-съветско сближение можело да предотврати тази опасност. Но взаим-
ната ненавист между двата славянски народа е толкова голяма, че споразуме-
нието било невъзможно. В тази връзка Кьосеиванов “не изключва, че в слу-
чай, че Коминтерна смекчи своята пропаганда, споразумение между Герма-
ния и СССР е възможно и в този ден една четвърта подялба на Полша би поз-
волила на Германия да продължи мощния си поход на изток“. Удивително 
точна прогноза. 

В доклад до външно министерство от август и пълномощният министър 
в Париж Н. Балабанов споделя наблюденията си. Според българския дипло-
мат да се правят прогнози е рисковано, „дали ще избухне война... или пък 
някой втор Мюнхен, някоя международна конференция, някоя интервенция 
на Мусолини или папата ще спасят и този път човечеството и цивилизацията, 
днес не може да се предвиди“. 
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Тезата за втори Мюнхен не е нова. Тя многократно е експлоатирана от 
цар Борис при срещи с чужди политици. Не пропуска да я пропагандира и 
българският представител във френската столица, но ситуацията вече е друга. 
Във Франция никой не вярва, че Германия ще се задоволи с Данциг и участта 
на Полша няма да бъде еднаква с тази на Чехословакия. Тези свои най-общи 
наблюдения Балабанов споделя с американския посланик Булит. 

Булит е абсолютно сигурен, че Франция и Англия ще се намесят, ако 
Полша воюва, но въпросът за „война или мир“ зависел от Хитлер. Изключено 
било да се свика конференция, това можело да стане само ако германците 
опразнят Чехословакия. Франция и Англия били напълно подготвени във во-
енно отношение, а преговорите със Съветския съюз се водели много сериозно 
и от двете страни имало желание за постигане на споразумение.  

Напрежението обаче се засилва. Драганов пише от Берлин, че премах-
ването на всички ограничения, наложени от Версайския договор, е приоритет 
и с това е съгласен целият германски народ. Оставали още „два големи въп-
роса за разрешаване – полския и колониалния“. Едно радикално разчистване 
на сметките с Полша, обхващало Данциг, коридора, границите на изток от 
1914 г., а евентуално и още нещо. Най-голям привърженик на решителни 
действия срещу Полша бил фон Рибентроп, който вярвал, че и този път Анг-
лия няма да се намеси. Подготовката за война и то за голяма война била в 
ход.  

Новината за склюване пакта за ненападение със Съветска Русия е пос-
рещната в Берлин с нескривана радост. Такива прояви Драганов не бил забе-
лязал нито при освобождаването на Судетската област, нито при прогласява-
нето на Протектората. Българският дипломат отчита и растящата увереност 
сред германците, че и полският конфликт ще бъде разрешен без война или ще 
бъде локализиран, така че и този път голямата война ще бъде избегната или 
отложена. Този оптимизъм според него обаче е много прибързан. 

На 22 август френският министър-председател Даладие споделил с Ба-
лабанов, че макар и изненадан от известието от Москва, той бил очаквал 
всичко от страна на Съветите. „От тези хора знаете, че всичко може да се 
очаква.“ На въпроса дали при това положение ще продължат преговорите 
между Англия и Франция и Съветите е отговорено, че трябва да чакат под-
робности от Москва, за да се изясни този въпрос.  

С Полша обаче нашите отношения са окончателно определени и нищо 
не може да ги измени, казал Даладие. „Впрочем не се касае всъщност за 
Полша, а още по-малко за Данциг; касае се дали народите ще бъдат занапред 
свободни или роби, дали ще могат свободно да разполагат със своя труд, със 
своите богатства, със своята съдба. Има наистина неща, които са зле уредени, 
има несправедливости, които трябва да се изправят, но това трябва да стане 
по друг начин. То няма да стане със заробване на народите.“ 
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На 23 август Драганов вече предполага, че след сключването на пакта за 
ненападение с Русия уверенността в крайния успех ще нарасне и никакви 
мирни отстъпки от Полша не ще бъдат счетени за задоволителни. В германс-
кото министерство на външните работи продължавали да твърдят, че запад-
ноевропейските сили няма да се намесят.  

След подписването на пакта интерес за българската дипломация предс-
тавляват два въпроса. Първо, пактът за ненападение между двете страни от-
нася ли се и за случаите, когато едната от тях нападне трета държава. От 
Москва казвали, че в такъв случай, ако другата договаряща страна нападне 
трета страна, Съветите се освобождават от задължението за ненападение. 
Втори интересен въпрос е дали ще продължат в Москва военните преговори 
между английски, френски и съветски генерали за военно сътрудничество 
между трите държави в случай на война. Сведенията по този въпрос са про-
тиворечиви, макар че от Москва галантно предупредили Лондон и Париж, че 
военните преговори между трите държави ще продължат независимо от при-
съствието в руската столица на германския министър на външните работи. 

Фон Рибентроп пристигнал със самолет, придружен от един щаб от три-
десет сътрудници. Пълномощният министър Антонов подчертава в доклада 
си присъствието на Сталин, който взел пряко участие в съвещанието, нещо, 
което за пръв път се случва на диктатора и което показвало, че в случая се 
касае за негова лична политика. 

Договорът влизал в сила веднага след подписването му. Ратификацията 
трябвало да се извърши в кратък срок. Германия си обезпечила необходимата 
свобода на действие срещу Полша и срещу Англия и Франция, като за тази 
цел пожертвала противокоминтернския пакт и съюзническите си връзки с 
Япония. Според Антонов подписаният договор за ненападение осуетява, от 
една страна, завършването на оста Лондон – Париж – Москва против Герма-
ния и Италия и осакатява, от друга страна, оста Берлин – Рим – Токио против 
Съветския съюз, като изолира Япония и насочва итало-германския военен 
съюз изключително срещу Франция и Англия. Разместват се всички досегаш-
ни позиции, при което Съветският съюз, освободен от военни грижи в Евро-
па, оставал с развързани ръце в Азия и Крайния изток. 

Антонов продължава разсъжденията си. Според него разбирателството 
не се ограничавало само с обнародвания текст. Зад него има и други клаузи, 
които няма да видят бял свят и които издават една много широка спогодба. 
Тази именно спогодба е най-важната, тъй като тя съдържа условията на осъ-
ществяващото се ново германо-съветско сближение. Какви са обаче условия-
та? Това остава да се разбере. Защото е очевидно, че Германия е направила 
съществени отстъпки на Съветския съюз, за да се стигне до този резултат, от 
който тя се нуждае, за да ликвидира спора си с Полша, който я изправя пред 
необходимостта от една война с Франция и Англия. Антонов изказва предпо-
ложение, че Германия е пожертвала балтийските страни, на които Съветският 
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съюз тъй много държи. Но какви са сметките за Балканите? Не се ли пред-
виждат и там сфери на влияние и до каква степен новото положение засяга 
България? На тия въпроси българският дипломат още не намира отговор. 

В историята на Европа и света настъпи повратен момент. С подписване-
то на пакта се откри пътя към войната. На 1 септември в 10 часа Хитлер по-
изнесе в Райхстага кратка реч, с която обясни как се е стигнало до решението 
за навлизане на германските войски в Полша и с голям патос апелира към 
германския народ да го следва до пълна победа. В същото заседание е обяве-
но присъединяването на Данциг. Речта е аплодирана бурно. Присъства цялото 
дипломатическо тяло, с изключение на посланиците на Англия, Франция и 
Полша. Присъства обаче съветникът на английското посолство. В Берлин не 
направило добро впечатление, че българското радио не предавало речта на 
Хитлер, докато много други, включително Белград, са сторили това. Така е 
отбелязал в доклада си началото на войната пълномощният министър в Бер-
лин П. Драганов. Започна четвъртата подялба на Полша. 
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Проф. д-р Искра Баева, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
ОБРАЗЪТ НА ПОЛША И ПОЛЯЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

В ГОДИНИТЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 
И ПЪРВИТЕ СЛЕДВОЕННИ ГОДИНИ 

 
Преди да очертая образа на Полша и поляците в най-повратното за съд-

бата на Източна Европа световно събитие – Втората световна война и първите 
следвоенни години, искам да кажа няколко думи за трудното начало на бъл-
гаро-полските отношения по времето, когато и двете вече са самостоятелни 
държави, сиреч след 1918 г. 

Известно е, че още в годините на Първата световна война, през 1915–
1917 г., българското правителство приема и подпомага мисията на Тадеуш 
Грабовски – Полското пресбюро, създадено с германска помощ1. Но когато 
военните действия приключат, отношенията изглеждат съвсем различно – 
България е сред победените и ѝ е наложен унищожителния за националното 
самочувствие Ньойски мирен договор от 27 ноември 1919 г., докато Втората 
полска република успява да извоюва широки източни пространства след вой-
ната със Съветска Русия от 1920 г. Фактът, че Полша е сред победителките, 
а България сред победените, предопределя характера на двустранните отно-
шения, а и дава своето отражение върху образите на двете държави. Асимет-
рията е видима: България е в тежко състояние след опустошителното пора-
жение, докато обширните територии на новата полска държава й дават осно-
вание да се бори за водеща роля в Източна Европа. Тази разлика предопреде-
ля по-високото полско самочувствие в двустранните отношения. Същевре-
менно в Полша има и определена симпатия към българите, изразена в дипло-
матическа телеграма на пълномощния министър във Варшава Владимир Ро-
бев през 1930 г. така: „За нашите градинари засега не са се правели пречки, 
от една страна, защото тук съществуват известни симпатии към бълга-
рите, от друга, защото нашите градинари са малобройни (около стотина 
души) и с много добро поведение.“2 

Проблемът с различното взаимно възприемане на поляците и българите 
неведнъж е отбелязван в дипломатическите документи. Един от случаите е не 
особено успешното посещение на делегация от Комитета за Полско-
българско сближение чрез печата в Полша през април 1934 г. Оценката на 

1 Карабелова, М. Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на възкръсваща 
Полша. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2011; Българска анкета по полския въпрос (1915–1916). 
Изд. д-р Тадеуш Ст. Грабовски. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2011. 
2 Телеграма на Царската легация във Варшава № 5 от 1 февруари 1930 г. – ЦДА, ф. 176, оп. 6, 
а.е. 66, л. 5. 
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Робев е следната: „Като общо впечатление трябва да са изтъкне голямата 
резервираност и официалност от полска страна спрямо нашите журналис-
ти в разрез с оная топлота, с която у нас обикновено се посрещат поляците 
и се засвидетелстват нашите чувства към Полша.“3 Горчивина предизвиква 
липсата на обществен интерес към България, както и на нежеланието на пол-
ския министър на външните работи Юзеф Бек да приеме българските журна-
листи, които успяват да се срещнат само за 5 минути с подсекретаря на ми-
нистерството Ян Шембек. Проблем е и сравнението с радушния начин, по 
който българските журналисти са посрещнати преди това в Германия. Неус-
пешното посещение води и до по-общия извод: „В случая официална Полша 
се прояви спрямо нас така, каквато е била и в миналото, ръководена изклю-
чително от политическите си интереси и давайки простор на известното 
полско самолюбие.“4 

Полският интерес към България е предимно икономически. В полския 
печат бившият пълномощен министър в София Ладислав Барановски пропа-
гандира през април 1930 г. проекта за изграждане на мост над Дунав между 
България и Румъния. А причината е полският интерес, защото „Полша, както 
и другите страни, е в голяма степен занитересована в реализирането на 
проекта за изграждане на мост над Дунава. Несвързана и неангажирана в 
някоя политическа страна на въпроса, както е случаят с други държави, 
Полша може, имайки предвид общоевропейските интереси, да послужи за 
посредник и да помогне за съгласуването на известни различия на интереси, 
които биха могли да се появят. По такъв начин Полша и в тоя случай ще 
прояви своето активно съдействие в изпълнение на идеята за омиротворе-
ние.“5 А след като проектът пропада, Полша пренасочва подкрепата си към 
фериботната връзка по същото трасе6. 

Най-значителна роля за развитието на българо-полските отношения в 
междувоенния период изиграва полският дипломатически представител в 
България Адам Тарновски, който пристига в София в началото на 30-те годи-
ни и остава до 1941 г. Негова е заслугата за оформяне на образа на Полша и 
поляците и пак върху него пада трудната задача да защитава интересите на 
полските граждани в България след началото на Германо-полската война от 
есента на 1939 г. Адам Тарновски е млад – едва 38-годишен, представител е 
на дребната литовската шляхта, завършил е право във Варшавския универси-
тет и филология в Сорбоната, достигнал е чин капитан по време на службата 
си при Юзеф Пилсудски в Полските легиони през Първата световна война, 
бил е на дипломатическа мисия в Париж и е в Полското представителство в 
Обществото на народите. Фактът, че Тарновски запазва поста си в Женева, 

3 Пак там, а.е. 2319, л. 27. 
4 Пак там, л. 28. 
5 Пак там, л. 41. 
6 Пак там, а.е. 2489, л. 217. 
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дава надежда на българските власти, че се повишава значението на българс-
ката държава за Полша, която се готви да предприеме „стопанска експанзия 
на Балканите въобще и по-нататък към Югоизток“7. 

Съществува външнополитическа плоскост, в която позициите на Полша 
и България се сближават. Това е защитата на по-малките европейски държа-
ви, позиция, изразена от полския външен министър Бек в разговор с българс-
кия пълномощен министър във Варшава Сава Киров на 7 април 1936 г. така: 
„Не може великите държави да решават всички въпроси само с оглед на 
техните разбирания и интереси, без дори да вземат мнението на останали-
те, макар и по-малки държави, но които много пъти са повече заинтересо-
вани.“8 В духа на декларираните „сърдечни и приятелски отношения“ в сре-
дата на 1935 г. министър Бек обещава, че ако бъде „сложен за разглеждане“ 
въпросът за премахване на военните ограничения за България от Ньойския 
договор, „Полското правителство напълно ще подкрепи нашето станови-
ще“9. Това е може би най-ясният полски ангажимент към българските нацио-
нални интереси, но трябва добре да разбираме и разликата между дипломация 
и външна политика. 

За направеното от полската легация по времето на Тарновски косвено 
говори и неприятният инцидент с българските журналисти в Полша от 1934 г. 
От контактите си с Тарновски и полската легация българите са убедени в 
полската съпричастност към българската кауза, представа, която не издържа 
съпоставката с реалностите в Полша. Адам Тарновски и неговият екип пола-
гат големи усилия, за да създадат в България образа на Полша и поляците 
като близка славянска държава, подкрепяща българската култура и политика. 
Неговата дейност с основание може да се сравни с пропагандната кампания 
на Тадеуш Грабовски през Първата световна война, който успява да убеди 
немалка част от българската интелигенция в справедливостта на полската 
национална кауза. Но мисията на Тарновски е значително по-трудна, защото 
става дума за обратния процес – да се убедят българите, че Полша е готова да 
застане зад българската кауза. Всъщност точно тези усилия на Тарновски са 
критикувани от българските дипломати в Полша. В телеграма до София от 18 
април 1934 г. е обяснено: „Това обаче, което заблуждава нашето обществе-
но мнение в интимното отношение на официална Полша към България, е 
обстоятелството, че полската Легация в София систематически е под-
държала за нуждите на своята политическа и културна пропаганда едно 
превратно впечатление в нашите среди, особено в печата.“10 Същността на 
обвинението е, че успешната полска пропаганда в България, убедила бълга-

7 Пак там, а.е. 2319, л. 29. 
8 Пак там, оп. 7, а.е. 165, л. 9. 
9 Пак там, а.е. 2319, л. 47. 
10 Пак там, оп. 6, а.е. 2319, л. 289. 
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рите в полската съпричастност, се разминава с действителните настроения и 
политика на Втората полска република11. 

Това са постиженията от първите две десетилетия на дипломатическите 
отношения, подложени на суровата проверка след 1 септември 1939 г., когато 
Третият райх напада Полша. Тогава двустранните отношения постепенно 
стесняват своя обхват и се свеждат до един, макар и важен проблем – за ин-
дивидуалната съдба на поляците, опитващи се да се спасят от окупацията с 
българска помощ. Още в първите дни на войната българските власти проме-
нят рязко отношението си към поляците. Образът им на близки и важни в 
международните отношения партньори се срива до нежелани натрапници. 

Още на 20 септември 1939 г., сиреч преди да са приключили военните 
действия, българското външно министерство изпраща указания до източно-
европейските си легации да не издават входни визи „върху паспортите на 
полски бежанци“12. Забраната е повторена, след като на 23 септември българ-
ската легация в Букурещ препраща в София молбата на 45 полски чиновници 
и техните семейства да получат убежище в България. Тя се свежда до жела-
нието им няколко седмици да останат в полския дом в България и е придру-
жена от уверението, че разполагат с достатъчно средства, за да не бъдат в 
тежест13. Но молбата е отхвърлена. 

Не е така лесно обаче да се смени приятелският образ на поляците сред 
обикновените българи. Вместо да се подчини на заповедта на Министерство-
то, на 25 септември пълномощният министър в Букурещ Сава Киров напомня 
за миналото: „Пред вид на съществуващите досега отношения на сърдечно 
приятелство между България и Полша, много от полските бежанци жела-
ят да отидат и в България. Легацията, въз основа на нарежданията ви, до-
сега е отказвала визи на единични лица, обаче днес полският посланик се об-
ръща с молба за ходатайство пред българското правителство да се разреши 
транзитното преминаване през България и временно оставане в страната 
на известни категории цивилни полски бежанци, които по своето обществе-
но положение дават гаранции, че в никой случай тяхното присъствие на 
българска територия няма да създаде неприятности на българското прави-
телство във връзка с обявения неутралитет. Вън от това тази категория 
бежанци имали осигурени и материални средства за пребиваване.“14 Още 
същия ден Киров получава отказ от Министерството, подписан от политичес-

11 Ето как изглежда българската кауза от Варшава по думите на Владимир Робев в телеграма 
от 18 април 1934 г.: „В случая няма нищо по-печално от това да се констатира, че мимо 
фразите, които се разменят между поляци и българи, мимо особеното внимание, с което у 
нас се носим към всичко онова, което иде от Полша, или е проява на внимание към Полша, 
тук, в столицата на Полша не могат да се съберат даже и 50-60 души поляци, когато 
твърде изключително трябва да се прояви внимание към България.“ – Пак там, л. 30. 
12 Пак там, оп. 7, а.е 1080, л. 1. 
13 Пак там, л. 2, 5. 
14 Пак там, л. 7. 
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кия директор Иван Алтънов: „Подобно искане предяви и полският Пълномо-
щен министър в София, искането бе изцяло отклонено, съгласно категорич-
ното становище по въпроса на Българското правителство. Ето защо, при 
повторни постъпки от страна на полския ви колега, следва да го уведомите, 
че България не е по пътя на транзита между Румъния и съответните чуж-
ди страни, в които окончателно биха намерили гостоприемство намиращи-
те се понастоящем полски бежанци.“15 

Нещо повече, за да предотврати подобни искания, на 6 октомври 1939 г. 
Министерството изпраща окръжно до своите представителства в Анкара, 
Атина, Белград, Берлин, Берн, Брюксел, Букурещ, Будапеща, Буенос Айрес, 
Кайро, Лондон, Мадрид, Москва, Париж, Рим, Стокхолм, Вашингтон, Техе-
ран, Милано, Цариград, Прага, Виена, Ню Йорк, Одрин, Тирана, Бремен, 
Хамбург, Мюнхен, Кьолн, Дрезден, Дортмунд, Триест, Торино, Братислава, 
Амстердам, Хановер, Рига, Франкфурт на Майн и Сантяго де Чили, в което се 
заявява: „По изричната заповед на министър-председателя и министър на 
външните работи и изповеданията г. Георги Кьосеиванов, безусловно се заб-
ранява даването на визи върху полски паспорти за влизане в България или на 
транзитна виза. Запрещението важи еднакво за обикновените полски пас-
порти, както и за дипломатическите.“16 Окръжното е предизвикано от мно-
гобройните искания от легациите от всички краища на Европа за допускане 
на полски бежанци в България и е обосновано, както е записано, със „съоб-
ражения от висш обществен интерес“17. 

Очевидно „висшият обществен интерес“ трябва да се разясни, защото 
събитията съвпадат с първите седмици на Втората световна война, когато 
военни действия се водят само на територията на Полша, а България е неут-
рална, също както и повечето от съседите й. Въпреки това тя отказва да при-
еме каквито и да било полски бежанци. И не става дума само за опасения, че 
те могат да затруднят икономически страната, тъй като с отказ се сблъскват и 
официални полски представители, които са декларирали своята платежоспо-
собност. Искам да припомня също, че това става преди капитулацията на 
Полша, но когато тя е предизвестена – след като полското правителство на-
пуска страната през полско-румънската граница, а съветски войски навлизат 
от изток. Тези обстоятелства обясняват „висшия обществен интерес“ на Бъл-
гария с желанието й да се съобрази с Третия райх и с новата роля, която той 
започва да играе в Източна Европа. 

Мога да подкрепя извода си с разказа на Андрей Гюров, аташе по печа-
та в Берлин, за организираната от Третия райх обиколка на Варшава на 14 
октомври 1939 г. Българският дипломат изпраща покъртителен разказ за раз-
рушенията, изпълнен със съчувствие към съдбата на полската столица, но 

15 Пак там, л. 8. 
16 Пактам, л. 9. 
17 Пак там. 
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завършва със заплашителните думи на имперския комисар на Варшава: 
„Вижте истинския лик на войната. Гледайте добре и не пропускайте нищо 
от тия страхотии. При най-добрата воля на воюващите те са неизбежни. 
Това е желязната необходимост на войната. Донесете на вашите неутрал-
ни правителства всичко, което тук видяхте, и допринесете нещо за разби-
рането на истинската стойност на мира. Тия развалини са резултат от 24-
часова бомбардировка. Кой е виновен за това? Нашият водач се моли и чака 
осем дена за предаването на града. Отговори се обаче с една безсмислена и 
престъпна дори съпротива, която всъщност не можа да трае по-дълго от 
три дни.“18 Демонстрацията на сила от страна на Третия райх цели да застави 
неутралните държави да се съобразят с неговата воля, без да са формално 
задължени да го правят. И успява. 

През следващите месеци позицията на българското правителство да не 
приема полски бежанци се смекчава, постепенно легациите получават право 
да дават визи на поляци за влизане или транзит през България. Подобни мол-
би идват и от българското общество и институции – роднини на българо-
полски семейства, Земеделската и кооперативна банка, Съюза на тютюнопро-
изводителите, Министерството на войната (за полски самолетостроителни 
инженери), АД „Хива“, Министерството на народното просвещение, СУ, 
БАН. Молбите имат различна съдба, някои са удовлетворени, а други не са по 
най-различни причини. Но е характерна една от причините за недопускане на 
полски бежанци в България. 

Става дума за изричните официални предупреждения да се проверява 
етническия характер на искащите убежище и да се отказва на онези с еврейс-
ки произход. Показателна е телеграмата, изпратена от политическия отдел на 
МВРИ до легацията в Белград на 31 януари 1940 г. В нея се казва: „Минис-
терството следи, щото лицата, за които, по изключение, и по личното ука-
зание на министър-председателя дава нареждане за виза, да не бъдат в ни-
кой случай евреи, макар и полски поданици. Възможно е обаче Министерст-
вото да бъде подведено, толкова повече, че то не влиза в непосредствен 
контакт със самите лица. Ето защо, по нареждане на министър-
председателя, когато Легацията, мимо даденото й нареждане да даде виза, 
в рамките на окръжното под № 117-40-І от 6 октомври 1939 г., вложи съм-
нение, че лицето е от еврейски произход, макар и носител на полски пас-
порт, същата ще трябва да откаже визата, като донесе за това на минис-
терството.“19 Искам да обърна внимание върху датата на документа – януа-
ри 1940 г., почти цяла година преди приемането на Закона за защита на наци-
ята. Той показва ясно, че съобразяването с германските позиции се задълбо-
чава с времето и показва накъде върви България – към българския подпис под 

18 Пак там, а.е. 1024, л. 73-74. 
19 Пак там, а.е. 1080, л. 115. 
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Тристранния пакт на 1 март 1941 г. Факт е, че много визи са отказани с посо-
чения мотив, но има и издадени разрешения за евреи, макар и само за тран-
зит, в някои случаи с крайна цел Палестина. 

Накрая искам да очертая променения образ на поляците в България в 
годините на Втората световна война: от централноевропейци с високо само-
чувствие образът им еволюира до просители, молещи за защита. Но симпати-
ята и желанието за помощ продължава да е широко разпространено сред бъл-
гарите. За това говорят множеството лични молби да се помогне на поляците, 
а и реалните актове на помощ. Например дейността на българските диплома-
ти Крум Цоков, Димитър Икономов и Трифон Пухлев в помощ на полското 
съпротивително движение – те осигуряват на преследвани от германските 
окупационни власти документи и скривалище. Тази дейност ще бъде запом-
нена и след войната полските организации на участниците в съпротивата ще 
се опитат да им се отблагодарят. 

След Втората световна война настъпва поредното разместване в между-
народните позиции на Полша и България. България за пореден път е сред по-
бедените, а Полша ще се завърне сред победителите, макар и с променен по-
литически и териториален облик. 

Образът на Полша и поляците след края на Втората световна война се 
връща към изградените в междувоенния период параметри: приятелски и 
братски славянски народ, готов да помогне на България за излизането й от 
трудното положение на победена държава, изправена пред нов мирен дого-
вор. Към този образ се прибавят и политически характеристики, предпоста-
вени от новите геополитически реалности, в които се оказват двете държави. 
В Източния блок те са съюзници, но отново се проявяват множество разли-
чия, които обаче излизат от хронологичния обхват на настоящата конферен-
ция. 
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