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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

                                                 Проф.дин Калчо Калчев по време на VI Международен форум „Българско 
наследство“ Балчик, България 

Една  невярна  оценка  за  историческото  
значение  на Априлското  въстание  от 1876 г.

Както  в много от-
расли на хумани-
таристиката и в ис-
ториознанието има 
фундаментални по-
нятия и категории, 
които имат аксиома-
тичен характер и не 
се нуждаят от нови 
аргументи и доказа-
телства. Но под вли-
яние на меняща се 
политическа конюнк-
тура, науката история 
нерядко  търпи из-
менения и корекции, 
при това понякога и 
чрез спекулативни 
интерпретации. Едва 
ли е необходимо да се 
дават много примери, 
тъй като съвременни-
те български поколе-
ния сме свидетели на 
невероятни промени. 
От по-друг характер 
са метаморфозите, 
в които отсъства по-
литическият натиск, 
но под влияние на 
различни фактори се 
стига  до ненаучни 
изводи.
За един интересен 
пример на такава ме-
таморфоза ще стане 
реч и в настоящето 
изложение. Десети-
летия наред в българ-
ското историознание 
се бе утвърдила те-
зата, че Априлското 

въстание е връхна 
точка на нашата на-
ционална революция, 
която със своите ре-
зултати проправила 
пътя към Руско-тур-
ската война, имаща 
за следствие и Осво-
бождението на Бъл-
гария от османско 
владичество (турско 
иго). Немалко изсле-
дователи обръщаха 
внимание на явния 
факт, че политическо 
освобождение по ред 
причини, получава 
сáмо част от тогаваш-
ните истински бълга-
ри, обитавали  далеч 
не всички български 
територии, призна-
вани като такива 
от самата османска 
власт… Ала 6 десе-
тилетия след Април 
1876 г. по страници-
те на авторитетното 
тогавашно българско 
списание „Просве-
та”, като орган на 
Просветния съюз, 
в кн.5 се публикува 
една твърде интерес-
на статия под загла-
вие „Ако то [въста-
нието – К.К.] не беше 
станало…”. Неин 
автор е бележитият 
и авторитетен бъл-
гарски писател Тодор 
Г.Влайков /1865-1943 
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Ивайло Цветков 

г./ - някогашният 
представител на на-
родническото на-
правление в следо-
свобожденската ни 
литература, основа-
телят на първата бъл-
гарска кооперация в 
с.Мирково, Пирдоп-
ско и първоосновател 
на Радикал-демокра-
тическата партия, 
който е бил също и 
главен редактор на 
сп. „Демократически 
преглед”, както и де-
путат в два българ-
ски парламента, а и 
бивш председател на 
Съюза на български-
те писатели. Бидей-
ки личност с чиста 
душа и състрадате-
лен усет, Т.Влайков 
преживява разочаро-
вания от българския 
политически живот и 
през 1931 г. се отте-
гля от него, оставил 
дълбока диря, както 
с разобличителната 
сила на следосвобо-
жденската алчност на 
„новата класа”, така 
и със съчувствието 
към своите герои от 
патриархалния свят 
на трудовия човек  
(в „Ратай”, „За дядо-
вата Славчова уну-
ка”, „Чичо Стайко” 
). Известен е и днес 
с оригиналния си 
псевдоним Веселин, 
който като че ли е 
антипод на разработ-
ваните от самия него 
теми и идеи. Та… 
тази наистина светла 
личност, започнала 
да губи вече зрение-
то си, вероятно не 
без знанието на глав-
ния редактор на сп. 
„Просвета”, се реша-
ва да сподели с инте-
лигентна читателска 
маса свои мисли във 
връзка с 60-годишни-
ната от Априлското 

въстание. Главен ре-
дактор на списанието 
е не друг, а един от 
най-авторитетните 
и видни  български 
учени историци-ме-
диависти, човек с 
международен прес-
тиж особено в об-
ластта на византоло-
гията проф. Петър 
Мутафчиев  /1883-
1943 г./ - същият, кой-
то само след няколко 
години ще изкаже на 
1 септ.1940 г. мнение 
да не се обезбълга-
рява Северна Добру-
джа и да не се дават 
материални компен-
сации на Румъния за 
възвръщането на Ю. 
Добруджа.
Бидейки рев-
ностен патриот, 
П.Мутафчиев решава 
да даде място на мате-
риал, който с по-голя-
ма вероятност може 
да се квалифицира 
като публицистичен, 
макар да има и со-
лидни обобщаващи 
знания по историче-
ската материя… Вър-
ху този, предизвикал 
на времето интерес 
материал, досега е 
обръщано внимание 
само от някога мла-
дия професор Дими-
тър Косев (1904-1996 
) в Софийския уни-
верситет в негови-
те „Лекции по нова 
българска история” 
(1951 г.). Ученият не 
възприема основните 
тези и аргументи на 
напусналия земния 
свят преди 8 години 
писател. Но тъй като 
от времето на тези 
лекции са минали 
вече 70 години, на-
мирам, че не би било 
погрешно, ако в наше 
време,  се „завърнем” 
към него, защото със 
знания за миналото 
ни сега се занимава 
широк кръг люби-
тели, част от които 
гледат на тези знания 
като вид… словесно 
изкуство. Не като на-
ука.
Т.Г.Влайков взема по-
вод от публикация на 
проф. Борис Йоцов 
за Васил Априлов от-
преди година, и ясно 
и недвусмислено 
защитава тезата, че 
съжденията на Йоцов 
са напълно основа-
телни. „И ако в Бъл-
гария се явяха след 
Априлова не десет 
крупни революцио-
нери, а пет скромни 
просветители от не-
гов род и дух, които 

биха отворили учи-
лища като Габров-
ското на запад и юг в 
българската земя, ако 
в Цариград би се от-
крила българска гим-
назия, както замисля 
П.Р.Славейков, или 
университет, както 
мечтае Ив.А.Богоров, 
българският народ, 
обединен от Охрид 
до Тулча и от Ниш 
до Чаталджа, кой 
знае дали би доча-
кал страшния свой 
разлом в Берлин…”.  
С това заключение 
Т.Влайков е напълно 
съгласен, като до-
развива и мисълта за 
фаталността на рево-
люционното дело не 
само до Берлинския 
конгрес, а и до по-
громите през 1913 и 
1918-1919 г. Призна-
вайки наличието на 
„ред причини и усло-
вия”, които са предиз-
викали въстанието, 
авторът намира, че те 
не са били от „реша-
ващ и неотменно на-
ложителен характер”. 
Като изтъква нрав-
ствения идеализъм  и 
високия патриотичен 
дух на решилите да 
вдигат въстание рево-
люционери, авторът 
счита, че „от гледище 
на здравия разум, от 
гледище на реалната 
действителност, от 
гледище и на цело-
купните интереси на 
българския народ, съ-
ображенията, които 
са накарали тия хора 
да вземат своето ре-
шение…, не са били, 
сами по себе си, сери-
озни и основателни”. 
Т.Г.Влайков намира, 
че въстание не е тряб-
вало да се вдига, не 
само защото е нямало 
никакви условия за 
сполука, а и защото 
като обективна ре-
алност подготовката  
не се е разпростряла 
в „Добруджа, Мо-
равско, цяла Маке-
дония и Югозападна 
Тракия”. Макар и 
да се прекланя пред 
„юначните подвизи 

на Бенковски, Каб-
лешкова, Волова и 
Петлешкова, на слав-
ния Ботев, на леген-
дарния Бачо Киро и 
на хилядите юнач-
ни и самоотвержени 
въстаници”, макар и 
да се прекланя пред 
жертвите в Батак и 
Перущица, в центъра 
на своите разсъжде-
ния авторът посочва, 
че „въстаническото 
движение, зародено 
сред емиграцията в 
Румъния и пренесено 
оттам в България, не 
беше естественият, 
нормалният път, по 
който бе тръгнало и 
вървеше развитието 
на българския народ. 
Такъв естествен и 
нормален път е „пъ-
тят към пробуда на 
националното съзна-
ние, към културно–
просветно надигане и 
духовно обединяване 
на цялото българско 
племе”. Навлязъл в 
коловозите на едно 
бъдещо потенциал-
но време в отдавна 
отминалото време, 
авторът излиза извън 
дебрите на историзма 
и развива свои ми-
сли колко много би 
спечелила България, 
ако не би вдигала 
въстание. Лично на 
нас не е известно зна-
ел ли е нещо повече 
Т.Влайков за рефор-
мените замисли по 
сливането на българ-
ските и турските учи-
лища и да се стопи-
ра самостоятелното 
българско културно-
национално разви-
тие (Мидхат паша). 
Със сигурност обаче 
пред очите му са се 
развивали процесите 
около геноцида над 
арменците в края  nа 
XIX- нач.на ХХ в., 
въпреки заслугите им 
към Османотурската 
държава. Със сигур-
ност ще да му са били 
известни и резултати-
те от реформите след 
Хатишерифа и Хати-
хумаюна. И при тези 
условия да се самооб-

лъщаваш с възможен 
колосален прогрес 
на българщината би 
означавало със задна 
дата да приемаш част 
от някогашните идеи 
на д-р Стоян Чома-
ков, в които конюнк-
турно проблясват и 
нюансите на един ла-
тентен протюркизъм. 
Към  подобни  резул-
тати  води погрешни-
ят методологически 
метод да се оперира 
с идеи от едно по-
тенциално, но несъс-
тояло се в миналото, 
бъдеще. Ето защо от 
гледна точка на исто-
рията като наука, това 
е неприемливо и би 
могло в най-добрия 
случай да се квали-
фицира като истори-
ческа публицистика. 
А историческата пуб-
лицистика трудно би 
обяснила напр. защо 
хаджи Иванчо Хад-
жипенчович, гласу-
вал за смъртната при-
съда над В.Левски 
през 1873 г., само 
след три години като 
член на Държавния 
съвет и на специална-
та анкетна комисия, 
разследваща башибо-
зушките зверства над 
българите, донася в 
Цариград… отрязана 
детска ръчичка и не 
подписва протокол, 
установяващ леги-
тимността на репре-
сиите и жестокостите 
по време на Април-
ското въстание... – 
Явно при „комплек-
сирани” исторически 
факти като този, ще 
трябва да се прибегне 
към научния истори-
зъм, който повелява 
към многообразието 
от такива факти да се 
отнасяме с „разбира-
не”  (Verstehen), без 
да забравяме стреме-
жа към цялата исти-
на.
И Тодор Влайков, 
както и Петър Му-
тафчиев, напускат 
земния свят, само 
7 години по-късно, 
през пролетта на 
1943 г.


