
 	 	 	 	 ИСТОРИЯ	                              2 ноември - 8 ноември 2022 г.  5

За Балканската „освободителна война”  – 
sine ira et studio  (без гняв и пристрастие)

/Продължава от стр. 4/
Новата геополитическа 
ориентация на българската 
държава, решавана от 
кабинета на либералната 
концентрация и от 
Двореца, води до 
временно увеличаване на 
териториалната площ на 
страната  до 114 424 км2 
през есента на 1915 г. и до 
временно нарастване на 
населението с нови 400 
000 поданици, от които 
около 130 000 българи 
(изключая устройваните 
в старите предели на 
Царството бежанци). 
Това увеличаване, 
както и интензивното 
обезбългаряване на 
някои райони, е все „за 
сметка” на Османската 
империя. В същото време 
мюсюлманското – турско 
и българо-мохамеданско 
население, от някои 
новоприсъединени 
османски територии, макар 
и да живее с атавистичните 
си „антиневернически” 
представи за България, 
ревностно подкрепя 
политиката на София, 
пазейки сепаратистичните 
тежнения към ana-vatan. 
Сáмо година по-късно, 
след успешни военни 
действия във войната 
срещу Румъния през есента 
на 1916 г., към Отечеството 
се връщат отново онези 7 
695 км2, заедно с над 280 
хил.население, от което 
половината е българско, 
а 6 350 – румънско... 
Що се касае до Сев.
Добруджа и нейното 
население, то установеният 
кондоминиален статут 
след повече от година 
неопределеност, се 
превръща в пробен 
камък за коалиционното 
единство на политиката на 
Централните сили, която 
не издържа на принципите 
на съюзничеството. (Главен 
фактор за разногласията, 
редом с българската 
дипломатическа 
инфантилност, става 
турската ревност към 
перспективите за 
прекалено разширяване 
на България, генерираща 
и една антибългарска 
пропаганда в Македония). 
Безусловното връщане 
на Сев.Добруджа към 
България, в самия край 
на Световната война, чрез 
постигнатия консенсус в 
Берлин (25 септ.1918 г.) не 
среща разбиране от страна 
на Силите-победителки 
през 1919 г. и тази област 
остава завинаги румънска. 
През 1940 г. по силата на 
Крайовския договор (7 
септ.), получил позитивна 
реакция от всички 
тогавашни меродавни 
фактори, в България идват 
67 000 етнически българи, 

населявали Тулчанския и 
Кюстенджанския окръзи 
на Северна Добруджа. 
Следньойска България, 
заемаща площ от 103 146 
км2 и с население 4 846 000 
д., не е вече същата страна, 
към която гледат с надежда 
и упование всички външни 
българи.
Не толкова отнетите 
територии (Царибродско, 
Босилеградско, 
Струмишко, Добруджа 
и Зап.Тракия) са 
голямата мъка и болка на 
тогавашните поколения 
българи - поданици на 
Царство България. Не 
дори и стотиците хиляди 
бежанци... Кървящите 
рани на тази България 
остават най-вече Вардарска 
и Егейска Македония, 
в които нашите 
съседки победителки 
осъществяват пред очите 
на дедите ни интензивна 
дебългаризация. 
Националното единение 
и обединение в самата 
метрополия на българизма, 
в условията на качествено 
променилия се свят, 
все повече и повече се 
превръща във фикция, 
за да се стигне до една 
перманентна гражданска 
война от 1923 г. насетне. 
Искрите, появили се 
през 1913 г. и подпалили 
пламъка на Владайското 
войнишко въстание 
през 1918 г., разпалват 
пожара на яростната 
конфронтация след 9 
юни 1923 г.  Провалът на 
усилията за национално 
обединение от 1912-
1913 г. и все още живото 
национално чувство в 
съседните балкански 
страни не можеха да не 
доведат отговорните 
политически фактори в 
страната до борба за един 
мирен ревизионизъм 
към утвърдената 
Версайско-Вашингтонска 
система на световния 
ред. Редом с това обаче 
към победена България 
Силите-победителки 
демонстративно показват 
открито и постоянно 
неглижиране като 
фактор на балканския 
мир и стабилността. 
Закъснелите прозрения 
в тази насока, дошли 
след началото на Втората 
световна война, се оказват 
ненадеждна спирачка, за 
да преустановят мощните 
гравитационни сили, 
тласкащи страната към 
групиралите се в Тройна ос 
държави, провъзгласили за 
свое верую „новият ред на 
Земята”. Закономерно идва 
и поредният погрешен 
геостратегически избор на 
нов съюзник (1941-44 г.) в 
лицето на „Великия Райх”, 
последван и от обявяване 

„символична война”,  не 
на кого да е, а на САЩ и 
Великобритания. Оттук 
до „историческата дата” 
9 септември 1944 г. няма 
начин как да не се стигне, 
защото и географски 
страната ни стои в 
непосредствена близост 
до евразийския съюзник 
на западните демокрации. 
Тоталитарният СССР, 
имащ  много поддръжници 
в Царството ни, също 
планира разширяване 
сферите на влияние в 
името на победата на 
„световния социализъм”, 
а за това негласно му 
се дава картбланш още 
от срещата на „тримата 
големи” в Техеран (29 
ноември 1943 г.) – тогава 
У.Чърчил предлага свой 
итало-балкано-турски 
план, осъществим главно 
с британски военни 
сили, предвиждащ 
предотвратяване 
навлизането на Съветската 
армия в Централна и 
Югоизточна Европа, още 
преди откриването на 
операция „Овърлорд” 
във Франция. Но идеята 
му не се приема ни от 
Рузвелт, ни от Й.Сталин. 
(Емануилов, Е. България 
в политиката на Великите 
сили. В.Търново, 2000, 
с.154-157. В ума на 
всепризнатия лидер на 
Обединеното кралство по 
това време витае още и  
друга идея – за федерация 
на Турция, България 
и Югославия). Така 
някогашната победителка 
над Турция в Балканската 
война става след 1944 
г. терен за реализиране 
на най-грандиозния 
социален експеримент в 
историята на човечеството 
с 6-милионното си 
население и със своите 
110 911 км2 . С това става 
и излишен кардиналният 
въпрос дали тя би могла 
да служи привлекателно 
за диаспората в частност, 
и за външните българи 
изобщо ?
Не много отдавна пред 
погледа ми попадна 
любопитен документ. 
Неговият наслов е 
„Семейства на убити и 
умрели през Балканската 
война 1912-1913 г. 
военнослужещи, според 
броя на малолетните им 
деца, останали сираци”. 
(Вж..Георгиев, В., 
Ст.Трифонов.   История на 
българите 1878-1944 – в 
документи. Т.II С, 1996,  
с.225). Съдържанието на 
документа предизвика 
смут в душата ми, защото 
свидетелстваше, че броят 
на убитите млади мъже, 
оставили малолетни 
сираци със сигурност ще да 
е по-голям: от поданиците 

на Царство България са 
били убити или са умрели 
през освободителната 
за сънародниците ни от 
Османска Турция война 
26 499 бащи на малолетни 
деца. Те са оставили 72 
131 сираци, като 3 716 от 
тях са и без майка.  Най-
многобройна е групата 
на семействата с по две 
деца-сираци. Колко са 
несемейните загинали 
млади мъже, които 
биха могли да станат 
бащи, каква е групата на 
загиналите възрастни 
бездетни или отгледали 
вече децата си – за това 
документът не съобщава. 
Но сухият език на числата 
предизвика у мене 
сериозен размисъл, и то не 
толкова защото братът на 
дядо ми автоматически  не 
фигурираше в тази група, 
тъй като е загинал като 
ерген. Смути ме сумарният 
брой на сираците – за 
4,5 милионна България 
той не е малък. Неволно 
изплуваха в съзнанието ми 
и позабравените стихове 
на Ст.Панчев („Сине мой, 
надежда скъпа моя”), които 
някога леля ми пееше като 
стара градска песен.
Не, не бих могъл да пиша 
за Балканската война от 
позицията на хладния 
разум и „без гняв и 
пристрастие”. Кога, ако 
не сега, ще трябва да 
припомним за стотиците 
примери на единичен и 
масов героизъм, проявени 
от бойци и командири 
? Защото кой днес знае 
за подвига на редник 
Иван Георгиев от 10-и 
пех.Родопски полк, 
самовзривил се на 27 
януари 1913 г. с ръчни 
гранати около пояса 
при обсадата на Одрин, 
за да може да избие 
повече турци? Ако за 
бомбардировъчния полет 
на пор.Радул Милков 
и Продан Таракчиев 
на 16 окт.1912 г. или 
за торпилирането на 
крайцера „Хамидие”  (7 
ноем. 1912 г.) някои от 
студентите ни се сещат, 
то на колко е известна  
освободителната 
роля на 21 пехотен 
Средногорски полк в 
Родопите и за неговия 
командир полк. Владимир 
Серафимов?...  Днес всеки 
средноинтелигентен 
българин със сигурност 
е чувал за пограничния 
пункт Капитан Андреево, 
но малцина са тези, които 
знаят нещо за загиналия 
там в ръкопашен бой 36- 
годишен старозагорец 
Никола Колев Андреев 
? На големия български 
философ и психолог 
Спиридон Казанджиев 
/1882-1951 г./  принадлежи 

прозрението „...В забравата 
на нашата история преди 
всичко трябва да се търсят 
дълбоките причини 
за нашите основни 
недостатъци: лекомислена 
безотечественост, слабо 
национално съзнание, 
липса на исторически усет 
и политически такт, липса 
на перспектива и традиция 
в държавния живот...” и т.н. 
И точно защото се 
солидаризирам с тези 
разбирания, изказани 
преди 94 години, днес 
намирам, че  не бих 
могъл да виждам само 
възторга и подвига на 
онези, които умряха или 
победиха. (Последните 
– победителите – още 
веднага в 1913 г. Иван 
Лазаров увековечава в 
скулптурната композиция 
„Те победиха”).  
Отлично съзнавам, и 
че победителите не ги 
съдят. Но нали в случая 
победите бяха последвани 
от затъмнение на разума 
сред ръководните ни 
политически и военни 
лидери, а идеалите бяха 
проиграни в името на 
абсурдния принцип 
„Всичко или нищо 
?”. Отсъствието на 
политическа отговорност, 
надценяването на 
военната ни сила и 
грубата партизанщина 
с оттенъци на първична 
пристрастност при 
дезавуиране на вече 
компрометиралата се в 
значителна степен наша 
дипломация, не позволи и 
на новия политически елит 
на страната да оцени вярно 
перспективите за бъдещето 
през 1915 г. и да я обвърже 
с каузата на Централните 
сили. Да се стоварват 
обаче всички грехове 
върху „либералската 
концентрация” или върху 
българския монарх, е не 
само неморално, но и 
научно неверно. Както 
е и дълбоко погрешно 
да се омаловажава 
неподготвеността на 
последния да играе ролята 
на главнокомандващ, а и на 
балансьор в политическите 
противоборства. 
Последните именно 
са главният генератор 
в ескалацията на 
самозаблудата за ролята 
на армията като единствен 
нац.консолидиращ фактор. 
Балканската война не 
можа да освободи не само 
партизирания ни елит, а и 
голяма част от българската 
общност от „илюзията”, 
че справедливостта на 
каузата автоматически 
предопределя европейската 
съпричастност и че 
т.нар. Европейски 
сили могат да бъдат 
гаранти на балканското 

разбирателство.
Още по-тягостна става 
картината, когато се 
наблюдава съвременната 
балканска действителност 
110 години след „гърма 
на победите”. Тягостна е 
тя, защото по-голяма част 
от потомците на някога 
потиснатите от османската 
власт наши сънародници, 
в името на чието 
освобождаване загиват 
толкова млади чеда на 
майка България, днес са с 
антибългарско  възпитание 
и поведение и за тях 
събитията от 1912-13 г.  са 
епизоди от българската 
„завоевателна” политика 
на Балкана. В името на 
„обективния прочит 
на историята” длъжни 
сме да видим редом с 
подвизите на дедите ни, 
не само проиграните 
национални идеали, 
но и деструктивната 
роля на разноликата ни 
интелигенция, която 
и днес не желае да 
прегърне знамето на 
разумния национализъм, 
предпочитайки ролята 
на трубадур на и без това 
обективно протичащите 
процеси на световната 
глобализация. А в 
условията на засилващ 
се дефицит на духовност, 
реформиралата се от 
20-те години на ХХ в. 
Турция понастоящем играе 
важна роля в световните 
процеси и има претенции 
чрез своята стратегия 
на неоосманизма да 
възстанови миналото си 
величие и слава. 
Ето защо, взирайки 
се във времето след 
Балканската война, в името 
на българското бъдеще, 
трябва да признаем 
главното:  елитът на 
Царството, а след това и 
на Република България, 
не стигна висотата на 
историческите задачи, 
които динамично 
променящите се 
епохи поставят пред 
него посоката на 
националното обединение. 
Партикуларизмът 
като методология на 
политически действия 
се оказва изключително 
витален за изминалите 
110 г., прераствайки  
понякога в най-
груба партизанщина. 
Благодарение на 
бездуховността, извираща 
на мощни талази из 
глъбините на последните 
три десетилетия, 
вероятността страната и 
народът ни да преодолеят 
днешните изпитания 
на геоглобализма чрез 
изваждане най-добрите 
страни от миналото, сега 
не е висока. 

Проф.дин Калчо КАЛЧЕВ


