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ОБРАТНО КЪМ 
СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ 

 

Здравейте, 

С леко закъснение искам да поздравя всички по повод Новата година. От името на 

целия екип ви пожелавам една успешна година, пълна със здраве, щастие и успехи! 

Без да ви занимавам с прекалено много приказки, ще кажа, че този брой е едно завръщане към 

многообразието от теми и исторически периоди, което се стремяхме да ви поднесем през 

изминалата година. След като 4тия брой беше посветен единствено на Първата Балканска война, 

настоящото издание ще ви пренесе на един по-обширен фронт. Юлиян Недев завършва своята 

серия от статии с кулминацията – битката при Ватерлоо, в която, както се оказва, прусаците играят 

доста по-важна роля, от колкото на англичаните им се иска да признаят. Весела Пелова ни 

поднася едно задълбочено прочуване на последната австро-османска война, което поради 

значителния си обем ще бъде публикувано в този и следващия брой. Моя милост има 

удоволствието да ви занимае с феномена „наемничество“ и неговото развитие през вековете, 

както и с една обзорна статия, посветена на основните конфликти в историята на Близкия Изток 

през последните петстотин години. За затегач, Руслан Трад ще ни разкаже що е то „джихад“ и от 

къде идват разнопосочните тълкувания на този доста притеснителен за европейците термин. 

Както и през изминалата година, и през тази обявяваме, че нашите страници са широко отворени 

за всеки, който иска да пише и публикува в областта на военната история, без значение, дали ще 

ни предложи едно по-военнотехнически или по-политическо тълкование на определен проблем.  

Също така се обръщаме към всички наши читатели, които намират материалите в списанието ни 

за полезни в своите изследвания, проучвания и писмени работи. Ще сме ви благодарни, ако 

коректно цитирате статиите в списанието, тъй като по този начин помагате да се популяризира 

нашето общо, надявам се, дело за издигане и развиване на цивилната военна историография в 

България. 

Пожелавам ви приятно четене! 

Александър Стоянов  
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Юлиян Недев ни поднася последната част на своя подробен преглед на 
битката при Ватерлоо. След като сраженията и маневрите, 
предшестващи самата битка бяха разгледани в предходните броеве, 
идва ред и на същинското противоборство между Великобритания, 
Франция и Прусия…. 
 
 

Ватерло 
 

 
В ранните часове на 17.VI. отстъплението на прусаците преминава необезпокоено от 
французите. Блюхер се оттегля не на изток, а на север и остава в близост до Уелингтън, когото 
възнамерява да подкрепи. Корпусът на Бюлов държи силна позиция южно от Вавре, накъдето е 
насочено пруското отстъпление и е непокътнат от сражението за Лини. Съюзниците поддържат 
постоянна комуникация и Уелингтън иска уверение, че Блюхер ще дойде на помощ, което 
пруският генерал дава въпреки провала на Уелингтън да осигури необходимата подкрепа на 
прусаците предходния ден и мнението на началник щаба на Блюхер Ганайзенау англичаните 
да бъдат оставени сами, а пруската армия да се оттегли отвъд Рейн и да изчака идващите 
руснаци и австрийци. По всичко изглежда, че Блюхер е единствения командир решен на всичко 
за да победи Наполеон. По този повод френският офицер Гаспар Жоржуа прави следния 
комента „ Ако Блюхер имаше само два батальона той щеше да ги използва за да подкрепи 
английската армия, докато всеки би могъл да е сигурен, че Уелингтън не би нападнал 
французите в подкрепа на Блюхер освен ако не разполага с цялата си армия.” 
 
След Лини Наполеон поема в подкрепа на Ней към Катр-Бра с идеята да влезе в бой с англо-
съюзническата армия, но намира позицията опразнена и единствения сблъсък става кратка 
кавалерийска схватка около Женап. Привечер започва да вали силен дъжд, който спира 
движението на войските и те се разполагат на лагер. В края на деня на 17.VI. армията на 
Уелингтън вече е достигнала позицията си при Ватерло, а прусаците се реорганизират около 
Вавре, докато Груши е изостанал назад в преследването.  
 
Уелингтън разполага армията си на силна дефанзивна позиция на хребет близо до Ватерло. В 
състава и влизат 24000 англичани, 6000 германци биещи се в английски униформи (KGL), 17000 
холандци, 11000 хановерци, 6000 брауншвайгци и 3000 насауци – общо 67000 войници със 150 
оръдия разделени в относително равни третини по националности. Уелингтън е стационирал 
17000 войници при Хал, които няма да вземат участие в боевете, а играят ролята на ариергард 
при поражение – доста песимистично от страна на английския лорд. Наполеон изправя срещу 
тях 69000 войници със 250 оръдия имайки значително предимство в тежката кавалерия. 
Блюхер успява да реорганизира близо 50000 човека около Вавре в IV, I, и II корпус
1, а III корпус под Тилеман (17000) оставя като ариергард във Вавре. Способността 48 часа след 
поражението при Лини на прусаците да възстановят такава сила е изумителена, самия 
Наполеон казва, че „ Победата при Лини е от особена важност, елитът на пруската армия е 
разбит, моралът на тази армия ще страда от шока на поражението още дълго.”, подценяване, 
което ще му коства кампанията. 
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План на битката при Ватерлоо 
 
Позицията на Уелингтън е особено изгодна пред билото на Ватерло в дясно стои шатото, 
градината и овошките на Хугамон – шатото е масивна сграда, добре прикрита от дървета с 
лесен достъп за подкрепа и снабдяване. В ляво на противоположния край е селцето Папелот, 
което както Хугамон е укрепено и е оставен силен гарнизон. Папелот прикрива пътят до Вавре 
и осигурява подхода на прусаците. В центъра на защитата пред билото стои фермата и 
овошната градина на Ла Хай Сент, която е също укрепена и в нея се намира леката пехота на 
KGL, тези позиции играят ролята на „вълноломи” и всяка атака ако иска да бъде успешна 
трябва да осигури тези малки фортове преди да може да бъде нанесен удар по главните сили 
на Уелингтън. И трите позиции се отбраняват предимно от германски части. 
 
Наполеон разполага войските си фронтално срещу Уелингтън и води битката първоначално от 
фермата Русом, а по-късно от Ла бел Алианс. Покрай десния фланг в тила на французите се 
намира селото Плансеноа, което се покрива от Младата гвардия. Сражението започва по 
заповед на маршал Ней около 11:00 ч. с атака на леката пехота на генерал Бодуин срещу 
Хугамон. Атаката успява да очисти горато около шатото, но бива отблъсната с помоща на 
артилерията с тежки загуби самия генерал пада убит. Наполеон започва генералната атака към 
11:50ч. с канонада от grande batterie2.  Причината боят да започне толкова късно е че земята е 
разкаляна от дъжда и прави движението на кавалерия и артилерия трудно и допълнително 
стрелбата на артилерията не е особено ефикасна. Около 11:00ч. императорът забелязва 
движение на запад и изпраща хусари начело с Марбот да разузнаят. Марбот докладва, че 
приближаващата армия е пруската и дори води пленен пруски хусар заловен край Шапел сейнт 
Ламбер3. Именно там около 13:00ч. Наполеон забелязва ясно първите колони на пруската 
армия. 
 
Около 13:30ч. императорът заповядва корпусът на д’Ерлон да атакува между Ла Хай Сент и 
Папелот. Силите на д’Ерлон са 14000 войници, но двете фортифицирани позиции, Ла Хай Сент и 
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Папелот, канализират френското настъпление в гъсти колони и те понасят значителни загуби от 
артилерията.  Коалиционните сили в този сектор са две холандски дивизии, германски и 
шотландски батальони под командването на Пиктън наброяващи общо 6000 човека. Френското 
настъпление е решително и шотландците започват да се огъват. Холандците успяват да 
задържат Папелот, а KGL Ла Хай Сент, но хановерските и шотландските части отстъпват, а 
генерал Пиктън пада убит. Положението на лявото крило на Уелингтън става критично. 
  
Намесва се лорд Оксбридж, който повежда английските драгуни и тежка гвардейска кавалерия 
в атака срещу д’Ерлон. Те успешно разгромяват карасирите прикриващи французите и нахлуват 
сред пехотата, разбиват френските дивизии взимайки около 3000 пленници. Тук обаче 
английската кавалерия прави грешка и увлечена в атаката напада позициите на Голямата 
батарея, артилеристите се оттеглят, а Наполеон на свой ред заповядва атака срещу 
настъпващите англичани с улани и карасири от кавалерийския си резерв, които помитат 
английската атака. Те продължават преследването и се сблъскват с две бригади тежка 
кавалерия около Ла Хай Сент, англичаните на свой ред успяват да удържат устрема на 
френските улани, които понасят значителни загуби. Флангът е закрепен благодарение на 
кавалерийскта контраатака, но на висока цена – английската кавалерия е почти напълно 
изтощена и понася големи загуби. Все пак към 15:00ч. фронта е стабилен и шотландците 
успяват да се реорганизират, а в близост вече се вижда I корпус на Цитен. Пристигането на 
прусаците не остава незабелязано от Наполеон и той е принуден да насочи почти целия си 
резерв срещу тях – от 36 батальона резерв 30 са изпратени да ги спрат. Бонапарт се нуждае от 
бърза победа срещу Уелингтън в противен случай битката е загубена.  
 
Маршал Ней вижда, че боя навлиза в решаващия си момент. При Хугамон няма развитие – 
14000 фарнцузи се сражават с 6000 германци и 6000 англичани, но макар, че французите влагат 
артилерия за да подпалят сградите съюзниците одържат фронта и шатото остава непревзето. 
Десният фланг е погълнал голямата част от пехотния резерв, но ситуацията там също е 
балансирана без никой да може да наложи превъзходство, което обаче ще се промени при 
пристигането на прусаците. Ней избира да удари центъра с цялата налична кавалерия. Така 
9000 конница се втурва в атака при една от най-големите кавалерийски атаки в историята. 
Англичаните формират карета и посрещат френската конница решително. Кавалерийските 
атаки следват една след друга, но в промеждутъците през които се прегрупират френските 
артилеристи не успяват да разбият каретата, които са отлична цел. Проблемът е слабата 
координация между артилерията и кавалерията в това сражение, но въпреки това загубите 
дадени от англичаните са сериозни. В крайна сметка след около 6 основни и още толкова 
подкрепящи атаки френската конница е отбита и дезорганизирана. Ней осъзнава, че без 
пехотна подкрепа победа не може да бъде постигната. Подкрепен от 6500 пехотинци и конна 
артилерия Ней успява да разгроми 3 карета. Френската пехота е подложена на атака от 
конницата на лорд Оксбридж и се придвижва бавно, но въпреки всичко успява да отбие4 
противника нанасяйки му сериозни загуби. Френската пехота постига важен успех превзема Ла 
Хай Сент с което центъра на Уелингтън губи важно тактическо прикритие и би могъл да бъде 
атакуван на широк фронт. Ситуацията на Уелингтън става тежка макар, че карета се държат той 
е изпаднал в глуха защита, артилерията му е временно загубена тъй като артилеристите се 
прикриват в каретата и не може да маневрира заради бясно движещата се френска конница 
между струпаните му на куп войници. 
 
По време когато френската конна атака е в разгара си IV корпус на Бюлов удря по оголения 
фланг на французите при Плансеноа. Това се случва между 16:00 и 16:30ч. Атаката принуждава 
Наполеон да изпрати корпуса на Лобьо срещу прусаците, което означава, че е лишен от 10000 
човека с които би могъл да се справи окончателно с Уелингтън. Битката за Плансеноа се 
превръща в решаващото сражение което определя крайния резултат от Ватерло! Ако прусаците 
пробият тук те ще се стоварят с всичка сила в тила на Наполеон и биха могли да се съединят с 
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армията на Уелингтън което обрича цялото дясно крило на французите на обкръжение. Бюлов 
незабавно изпраща два батальона да подкрепят отслабения фланг на Уелингтън при Папелот. 
Французите се опитват да забавт пруското настъпление с лека пехота, но тя бива отблъсната от 
разгърналите се в бойна линия батальони. Опита на Лобьо да върне Плансеноа претърпява 
неуспех и прусаците които вече са разположили няколко батареи отхвърлят атаката с лекота. 
Наполеон хвърля всички 9 батальона на Малдата гвардия срещо Плансеноа и след кървава 
престрелка и байонетна атака те успяват да изтласкат противника, но на свой ред са 
контраатакувани и изхвърлени от селото. Положението става критично и в боя са хвърлени два 
батальона от Средната и Старата гвардия, които успяват да отхвърлят прусаците, но Бюлов 
далеч не е победен към него скоро се присъединява корпусът на Пирх и срещу 20000 французи 
стоят 30000 прусаци.  
 
От 17:00ч. корпусът на Цитен започва да влиза в боя на лявото крило на Уелингтън. Той се 
съединява с холандците и насауците и към 19:00ч. започва генерално настъпление което с 
лекота отхвърля французите. Идването на Цитен освобождава сили, които веднага са 
прехвърлени към рушащия се център на Уелингтън. 
 
Временната стабилизация на фронта при Плансеноа и превземането на Ла Хай Сент дават една 
последна възможност на Наполеон да нанесе решаващ удар на Уелингтън. Той заповядва на 
Старата гвардия да нападне. Около 3000 гвардейци се насочват към позициите на Уелингтън и 
бързо успяват да разбият предната линия на англичаните и насауците, но на свой ред биват 
ударени във фланг от свежи холандски части, които забавят настъплението, но не успяват да го 
спрат. Решаваща се оказва засадата на гвардейците на Мейтланд, които са залегнали за да се 
прикрият от френския артилериски огън. Щом французите са максимално близко хората на 
Мейтланд се изправят и ги разстрелват почти от упор. Последва байонетна атака подпомогната 
от английската лека пехота която обръща гвардията в бягство. "La Garde recule. Sauve qui peut!"5 
прозвучава сред френските редици и последната атака се превръща в паническо бягство. 
Старата гвардия все пак се прегрупира около Ла Хай Сент, където решава да даде последн бой. 
Уелингтън победоносно дава сигнал за генерално настъпление.  
По същото време Цитен отхвърля французите при Папелот и е на път да се присъедини към 
Бюлов и Пирх които предприемат поредната атака срещу Плансеноа, където се завързва 
последният особено кървав бой в тази битка. Милост не е нито искана нито предлагана, 
французите при Плансеноа са напълно унищожени6.  
 

Заключение 
 
Френската армия се разпада, Уелингтън се въздържа от особено яростно преследване, но 
Блюхер подхожда в типично свой стил давайки заповед врага да бъде преследван и изтребван 
без да се взимат пленници. Ватерло слага край на ерата на Наполеон Бонапарт. От тук нататък 
започват митовете за това бойно поле. Уелингтън обира лаврите за победата, но дали това е 
заслужено? Ролята, която той изиграва е да стои на позиция докато пристигнат пруските сили, 
които да разгромят Наполеон. Задачите биха имали огледален изглед, ако той беше успял да 
подкрепи Блюхер при Лини два дена по-рано, но мудността на действията му се оказват 
фатални и дават на Наполеон възможност за победа, която той не би трябвало въобще да 
получава. Блюхер от своя страна извършва изключителен марш след Лини и благодарение на 
организационния талант на Гнайзенау пруската армия решава сражението в полза на 
коалицията.  
 
Ролята на германците и холандците в съюзническата армия е силно подценена и Уелингтън, 
както и английските историци хвърлят вината за всяка грешка при Ватерло върху 
брауншвайгците, насауците, хановерците или холандците, но половината от защитниците на 
Хугамон са германци, които за разлига от английските гвардейци защитени в шатото са 
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разположени на откритото поле около него, KGL защитава Ла Хей Сант до 17:30ч. и от 400 
човека оцеляват едва 42, Папелот се държи от две холандски дивизии, а шотландците са тези, 
които се огъват пред атаката на д’Ерлон. Показателно за тежестта на ситуацията е и 
интересният факт, че британците, които побеждават губят 6 кралски щандарта, докато 
победените французи губят само два имперски орела. Наистина френската кавалерийска атака 
е изключително зрелищна, но дали е ефикасна? При нея се търси психологически ефект, който 
не е получен, но пък при Плансеноа се леят реки от кръв и именно там битката е решена след 
като Наполеон е лишен от 20000 човека ангажирани с прусаците. Преди идването на Блюхер 
битката за Уелингтън е загубена, както е проиграна тази при Лини за Блюхер.  
 
Тук е мястото да отбележим и един голям френски мит – Груши е виновен за поражението! 
33000-ната армия  на Груши не взима учатие при Ватерло не защото няма желание за това, а 
защото е спряна при Вавре от ариергарда формиран от корпуса на Тилеман. Да Груши получава 
нареждания да тръгне към Ватерло, но реалано това е невъзможно защото поставената му 
задача да бъде „острие в гърба на прусаците” може лесно да се обърне и Тилеман да стане 
„острие в гърба на Груши”. Единственият начин е Тилеман да бъде победен, което се и случва, 
но битката при Ватерло вече е приключила. 
 
Оценка, кой всъщност побеждава при Ватерло дава самия Наполеон по време на заточението 
си на о. Св. Елена: „ Ах! Уелингтън би трябвало да пали голяма свещ за стария Блюхер. Без него 
незнам къде щеше да се намира негова Милост, както го наричат, но аз със сигурност нямаше 
да съм тук.” 
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1
 IV корпус на Бюлов не влиза в бой при Лини. 

2 Голямата батарея съставена от 84 оръдия. По принцип това е френска тактика за формиране на голяма 
батарея чиито фокусиран огън освен реални щети да има и психологически ефект. 
3
 На 5 км. от най-десните френски позиции  

 
5
 Фр. „Гвардията отстъпва! Спасявайте се ако можете!” 

6
 Дивизията на Младата гвардия дава 92% загуби. 
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Весела Пелова, главен експерт към държавния архив в град Враца, ни предостави тази 

чудесна статия, която  подробно разглежда последния от конфликтите между Австрийската и 

османската империи. След векове на противоборство, двете монархии се изправят за 

последен път една срещу друга на фона на все по-сложната европейска политика. Тъй като 

статията е доста обемна и изчерпателна, текста ще бъде публикуван в този и следващия брой 

на списанието. 

 

 

ВИЕНА – МЕЖДУ КЮЧУК

КАЙНАРДЖА И СВИЩОВ 
По въпроса за някои аспекти от балканската политика на 

Хабсбургите   в  края на XVIII в. 

                                                                                                                     

І. Въведение 
 

Последната война срещу Османската империя в която участва Хабсбургската империя през 18 

в. (1787-1790) заема специфично място в балканската политика на монархията в края на този 

век,  както и в сложната история на Балканите. Значението й се откроява едва при по-детайлно 

разглеждане ролята на виенската политика в контекста на сгъстената динамика на събитията в 

региона през периода 1774-1790 г. Изследователският поглед върху нея предлага възможност 

за по-прецизно изясняване някои аспекти от тази сложна и нееднозначна политика при 

управлението на император Йосиф ІІ, позволява да се осветли по-добре изключително 

напрегнатата дипломатическа и политическа обстановка в Югоизточна Европа след руско-

турската война от 1768-1774 г., която предизвиква криза в отношенията между европейските 

сили. 

 

В този смисъл акцентирането върху предпоставките, обусловили въвличането на Виена като 

съюзник на Русия в тази война, видяно като логична развръзка от първата голяма източна криза 

и следствие от развоя на усложнената дипломатическа борба между Европейските сили след 

Кючук-кайнарджийския мир от 1774 г., позволява една интересна конкретизация относно 

банализираната проблематика на известния “Източен въпрос”, от гл.т. на Виенската балканска 

политика през 18 век.  
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Огромното документално богатство на Виенските архиви съдържа интересни материали за 

тази последна война на Хабсбургите с Високата Порта и предизвиква интерес с възможностите, 

които предоставя, за по-пълно разкриване на мястото й в австрийската източна политика, 

значението й за историята на Балканите и за развитието на събитията в Югоизточна Европа в 

края на XVIII в. i 

 

Краят на многовековния военен сблъсък между Хабсбургите и Османската империя (започнал 

още в средата на XV в.) и  настъпил рязко и ненадейно в 1791 г. с края на последната война 

помежду им, е предмет на настоящата публикация. Избран поради възможностите, които 

предлага за по-пълно разкриване на някои допълнителни аспекти от картината на 

историческите събития на Балканите почти на границата между XVIII и XIX век, този въпрос има 

с какво да привлече изследователски интерес, независимо, че по редица обясними причини 

остава извън вниманието на нашата историография. В изследванията по проблемите на 

Източния въпрос, австрийското участие се поставя най-често общо, в контекста на 

доминиращите традиционно трактовки относно ролята на Великите сили на Балканите, по 

правило противопоставена на Русия. На фона на впечатляващото руско настъпление към 

Балканите, в резултат на което там се налага все по-убедително ролята на Петербург през 

втората половина на XVIII в. и в съответствие с все по-отслабващото влияние на Австрия през 

XIX в., тя често е изпускана от погледа на някои изследователи. 2  Но забележимото оттегляне 

на Хабсбургите от пряко участие в повечето военни конфликти на Балканите през следващия 

век, не е нито случаен, нито маловажен факт за по-нататъшния развой на процесите в региона 

и изследването на причините за това, между които имат място и последиците от последната им 

война с Портата, би спомогнало да се внесе допълнителна яснота относно етапите в развитието 

както на австрийската балканска политика, така и на самия регион. Същевременно 

акцентирането върху спецификата на Виенската дипломация и политика през този период, 

обусловила в крайна сметка включването й в една поредна за нея война с Османската 

империя, която се оказва последна, дава възможност да бъде откроен по-отчетливо и изяснен 

отделно завършека на една политика, която бележи цяла епоха в Европейския югоизток и 

чиято основна характеристика е противоборството с Османската империя. Този лайтмотив 

остава водещ за голяма част от съвременниците и изследователите от края на XVIII в. и XIX в., 

които  интерпретират историческата проблематика на съвремието си в духа на християнската 

есхатологична традиция, съгласно която Хабсбургската монархия е призвана да изпълни 

историческата мисия на “Ostmark”, създадена в средата на XV в. с основната роля, да 

противостои на турската заплаха от Изток и да спечели противоборството с исляма, за да се 
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възцари “съвършената християнска империя”; доказателство за месианската роля на 

империята, те виждат във войните, които Хабсбургите водят с Османската империя през всички 

следващи векове, от средата на XV в., чак до края на XVIII в. Видяна от тази гледна точка, с тази 

последна война всъщност приключва не просто една политика, а една цяла епоха – епохата на 

“месиянството” в развитието на Хабсбургската империя; това съвпада и с рязкото отслабване 

на самата Османска империя, поради което отслабва и значението на противоборството с 

исляма – тази “основополагаща държавна идея” като водеща мотивировка за Виенската 

политика, и тъкмо в това влиятелните съвременници на епохата виждат и причината за отказа 

й от активна външна политика по отношение на Балканите през 19 в. Всички тези 

изследователски интерпретации, емблематични за края на 18 и 19 в., разкриват толкова 

различни, любопитни и за съжаление непознати за историографията ни аспекти от 

проблематиката на “ Източния въпрос” и Балканската история и с това предизвикват отново 

интерес към нея. В европейската историография изследванията по тези въпроси са 

многобройни; след първият синтез върху източната политика на Австрия, направен от Адолф 

Беер през 1883г., е натрупана огромна библиография върху “Източния въпрос” в различните му 

трактовки,  на всички водещи европейски езици.3 Превес обаче имат изследванията върху 

развитието му през XIX в., поради многообразната проблематика, свързана с народностните и 

национално-образуващи процеси на Балканите. Поради това някои водещи съвременни 

изследователи вече констатират като недостатък изоставането на изследванията относно този 

период, и  виждат необходимост от по-нататъшно проучване проблемите на XVIII в., за да се 

разкрият по-пълно предпоставките за балканските процеси, развиващи се през XIX в. 4 

 

Приключването на епохата на т.нар. австро-турски войни се оценява от редица специалисти 

като значимо събитие в историята на Балканите. Мястото на Свищовския конгрес от 1791 г. е 

изтъкнато  в тези изследвания като повратна точка, дори цезура в много отношения в 

развитието на политиката на Хабсбургите към Османската империя и Балканите по-натам.5 

Нейна отличителна черта става отказът от войната като средство за разрешаване 

противоречията й с Портата в защита на интересите й в Долния Дунав. Това дава основания 

годината на Свищовския мирен конгрес да бъде поставяна като начало на нов период в 

източната политика на Хабсбургите, през който характерен водещ мотив стават 

икономическите интереси и стремежа към дипломатическо уреждане на конфликтите  в този 

невралгичен регион.6 По-нататъшният отказ от териториално разширение в югоизточна посока 

характеризира за напред в значителна степен отношението им към Османската империя. 

Ограничаването на този нов етап, оценяван като значимо явление в развитието на Източния 

въпрос се бележи от Свищовския мир не само поради факта, че с него приключва епохата на 
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военния сблъсък на Хабсбургите с Османците. 7 Същевременно той става показател за 

мъчителното развитие на наболелия въпрос за съдбата на Османската империя и в бъдеще. 

Поради стечението на обстоятелствата в момент, когато разрешението му изглежда възможно, 

главоломните събития предизвикани от Френската революция го отлагат отново за  дълго 

време. Те ще поставят нови проблеми и задачи през Европейските сили. На техния фон 

въпросът за Османското наследство през следващия век ще изглежда все по-архаичен и по-

сложен, а водещите фактори за разрешаването му ще се сменят нееднократно. Това ще отлага 

развръзката далеч напред в историческото развитие на Балканите и ще оставя Хабсбургите на 

все по-задно място сред основните претенденти за разрешаването му. За това макар те да 

поставят въпроса за съдбата на Османската империя през XVIII в., не успяват да го решат в своя 

полза, поради решителната намеса на новите сили, които ще доминират през XIX в. – Русия и 

Прусия. Тази разлика като факт сама по себе си е знаменателна- ако в предишни векове 

Хабсбургите са основен участник в конфликтите с Високата Порта, а Русия и Прусия едва през 

XVIII в. започват да налагат амбициите си, то през следващия век те стават основните 

претенденти за водещата роля при разрешаване на проблема с Османското наследство. 

Безусловно може да се приеме, че пасивите в положението на Хабсбургите като европейска 

сила през XIX в. до голяма степен са следствие от изключително сложно протеклия за тяхната 

империя XVIII в. Драматичната развръзка, довела до отслабване на позициите на Виена в 

Балканския регион обаче настъпва в самия край на XVIII в. Той е логично обусловен от 

съвпадението на цяла поредица неблагоприятно стекли се за тях вътрешно- и 

външнополитически събития, обусловени от издигането на Прусия и Русия и от разразяването 

на френската и нидерландската революции. Това само по себе си очертава като необходим и 

интересен въпросът за корените на промените в австрийската политика в края на XVIII в.   

   

Освен като последен военен сблъсък в края на внушителна поредица от войни между Австрия 

и Османската империя и като развръзка на кризата, продължила от 1774 до 1792 г., тази война 

е интересна и с това, че е в еднаква степен и нежелана и неизбежна за Виенската дипломация. 

За това говорят както противоречивите й стремежи за мирно урегулиране на конфликтите в 

региона от една страна, така и включването й в проектите на Русия срещу Високата Порта, 

които неминуемо водят до военна развръзка. Поради това и развоят на самата война и изходът 

й стават естествено отражение на този конфликт между желано и възможно във виенската 

политика, което води логично до една явна непоследователност и колебливост в нея; тя се 

открива както в неохотата, с която Йосиф води военните действия след първоначалния 

ентусиазъм – поради ред причини, изложени в настоящето изследване – така и в 
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целенасоченият му стремеж към сепаративен мир през последните две от общо три години на 

войната.  

 

ІІ. Австроруското съперничество 
 

Един поглед върху Хабсбургското присъствие в развоя на източната криза след 1774 г., 

изведено като самостоятелен проблем сред останалите въпроси, касаещи изострените 

европейски отношения по повод съдбата на Османската империя в този период, внася още 

светлина относно същността на комплицираните междуевропейски проблеми в последната 

четвърт на XVIII в. От Кючук-кайнарджа до Свищов, хабсбургската политика изминава един път, 

в който като във фокус се отразява и намира развръзката си една цяла епоха от нейното 

развитие, а отношенията й с Русия изиграват ролята на катализатор за тази развръзка. Поради 

това, като решаващ за разбирането на Хабсбургската политика в периода между двете т.нар. 

Екатеринински войни-1774-1792 г., в условията на Европейска криза, избухнала след Кючук-

кайнарджийския мир. се откроява въпросът за австро-руският съюз. 

 

 

Развитието на отношенията между Виена и Петербург заема съществено място както в хода на 

целия XVIII в., така и в развоя на кризата и в значителна степен оказва влияние върху нейният 

изход. Именно като кризисна може да се  характеризира ситуацията на Балканите в този 
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период поради факта, че договора от 1774 г. не създава реални условия за умиротворяване на 

двустранните конфликти между Русия и Високата Порта. За това говори перманентната 

необходимост от последващи дипломатически опити за тяхното разрешаване, оформени с 

нови съглашения и конвенции, сключени с активното посредничество на останалите 

заинтересовани страни – главно Австрия и Франция. Противоречията и колебанията в 

двустранните дипломатически връзки между Виена и Петербург, през последната четвърт на 

века довеждат до кулминацията в отношенията им, претърпяват сложни обрати и отразяват 

динамиката на промените в конфигурацията на европейската политическа система, която 

търпи съществени промени в този период. Корените на австро-руските противоречия, които 

предизвикват недоверието и подозрителността във Виена към руските планове и си остават 

доминиращи в техните отношения, се зараждат още при първите опити на Русия да получи 

достъп до Черно море и да овладее Северното му крайбрежие през 17 в. Дунавската империя 

приема като недопустимо всяко попълзновение към земите по Долния Дунав и неговото устие, 

поради водещото икономическо и стратегическо значение на тази река за интересите на 

Хабсбургите. 8 

 

Същата реакция предизвиква във Виена и стремежът на Русия да издейства промяна в статута 

на кримските татари, който тя преследва още от първата половина на 18 в. По същите причини 

не по-малко категоричен отпор предизвикват и аналогичните руски планове за независимост 

на Влашко и Молдова. Де факто всяка от основните цели, които характеризират приоритетите в 

руската балканска политика през XVIII и XIX в., предизвиква сблъсък с интересите на 

Хабсбургската монархия. 9 Руските цели, насочени към владенията на Османската империя 

представляват заплаха за установеното равновесие между силите в европейския югоизток и 

предизвикват поредица от конфликти в европейските отношения. Нееднократните 

противопоставяния  с Виена,  предизвикани от натиска на Русия към Черноморския басейн и 

Подунавието, в зоната на традиционните интереси на Австрия, се редуват с периоди на 

сближавания, продиктувани от общите им интереси срещу Портата и Прусия. Развоят на 

кризата от 1774 г. до 1787 г. показва, че Русия тепърва трябва да отвоюва отново позициите си, 

като използва за целта всички дипломатически и политически средства, за да постигне 

приложението на договорните клаузи на практика; за целта тя се нуждае от подкрепата на 

Виена. Поради това целият период от 1774 до 1787г. се характеризира от напрегната 

дипломатическа борба между Портата и Петербург и не на последно място и с усилена 

подготовка за нова война между тях.10 
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За Виена решаващ довод за ориентирането към сближение с Петербург се оказва и стремежа й 

да не допусне по-вече след 1774 г. разрешаване на конфликтите с Портата без свое участие, 

като водещата за нея цел е да постигне защита на интересите и позициите си в региона по 

дипломатически път, върху принципа на равновесието. За Виенската дипломация този принцип 

се налага като основна опора на политическата й система след 1756 г., от канцлера Кауниц. 

Трудно постигнатият тогава съюз с Франция, след векове на конфронтация помежду им, има за 

основа общите им анти-пруски интереси и се утвърждава като основен принцип на политиката 

й през втората половина на XVIII в.11  На този така дълго преследван съюз, Кауниц възлага 

твърде много очаквания за стабилизиране на външнополитическото положение на Австрия в 

системата на водещите европейски сили.  

 

Дейността на Виена като медиатор в опитите за дипломатическо уреждане на балканските 

конфликти в посочения период, в значителна степен е резултат от все по-усложненото й 

положение като Велика сила. В сравнение с останалите си съперници–Прусия и Русия, които 

освен че се намират в несравнимо по-изгодни географски и военностратегически позиции от 

нея, Австрия има и крещяща нужда от реформи във всички области на социално-

икономическото си развитие, за да отстои положението си на водеща сила в региона. 

Практически от средата на XVIII в. тя е принудена да балансира между два основни проблема 

за външната си политика-надигащата се сред Германските княжества Прусия и бурно 

напредващата към Балканите Русия.12 През 70-те години между трите сили в региона - Виена, 

Берлин и Петербург-се установява променливо и колебливо дипломатическо равновесие, 

което по-скоро би могло да се разглежда като следствие на изтощението им от разорителните 

военни конфликти от средата и втората половина на века, 13 отколкото на  дипломатически 

спогодби като “ Декларацията за увеличение на териториите” или “Тройният договор” от 1772 

г., които така и не успяват да окажат особено влияние върху по-нататъшното развитие на 

тристранните отношения и не стават действен регулатор за туширане на съществуващите 

противоречия помежду им.14 Задачата на Йосиф ІІ през 80-те години вече се конкретизира от 

необходимостта да предотврати по-нататъшното усилване на Прусия за сметка на Виена, за да 

не подкопава ролята й в немските княжества и Средна Европа от една страна и за да може да 

развърже ръцете си за действие в Югоизточна Европа, където назрява необходимостта от 

разрешаване противоречията с Русия относно влиянието в балканските провинции на Портата.. 

Изострената ситуация между Русия и Портата, продължила от 1776-1779 г. илюстрира добре 

съотношението на отделните сили в региона, техните цели, възможности и 

взаимозависимости. Съгласно основният си стремеж, да застрахова позицията си на Велика 

сила, Виена се стреми да запази свързаните с това интереси в региона. като активно съдейства 
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за потушаване на все по ескалиращите руско-турски противоречия и по този начин оказва 

осезаемо влияние върху насоките на развитие на процесите в течение на кризата.15 

Посредническата роля на Виена при сключването на няколкото споразумения между Русия и 

Портата след 1774 г. разкрива политическите цели на монархията в региона през последната 

четвърт на XVIII в. и влиянието й върху хода и развръзката на кризата, до избухването на новата 

война. Основният принцип, който се налага в нейната политика през този период е стремежа за 

постигане и поддържане на баланс в положението между основните сили, заинтересовани от 

развоя на процесите на Балканите, на основата на равновесието, при което успява да постигне 

някои цели само по дипломатически път, което все по-вече говори за една нова ориентация 

във външната  политика. 16 

 

III. Австроруският съюз 
 

Противоречивото развитие на австро-руските отношения и сложния път за постигане на 

двустранния съюз помежду им, са показателни  за развитието  на позицията на Виена по 

Източния въпрос в последната четвърт на 18 в. Проследяването му всъщност представлява 

изложение на същността на балканската политика на ЙосифІІ, формирана почти ходом, в 

контекста на изключително динамичната обстановка в Югоизточна Европа след 1774 г.; период 

през който той се намира пред сложната задача, да води едновременно политика към защита 

на имперските интереси с оглед развиващите се процеси в региона през 80-те години и към 

вътрешно консолидиране и реформиране на монархията си. Отношенията им характеризират 

красноречиво и значителните различия в гео-стратегическото им положение в региона. В така 

създадената ситуация сближението с Русия на анти-османска основа се очертава като 

единствен възможен ход, предвид перспективата да се постигне и анти-пруска ориентация на 

съюза; на виенската дипломация  са необходими четири години за създаването на достатъчно 

благоприятни условия в Петербург като основа за сключването на двустранно споразумение.17 

Може да се приеме с основание, че утвърждаването на пруската заплаха като постоянно 

действащ фактор за Виенската политика е една от основните причини за внимателното 

поведение на Австрия към Русия, което  създава и една от решаващите предпоставки за 

последващото обвързване с Русия, което се оказва “фатално”за нейните цели. Независимо, че 

съгласието  на Виена да предостави “добрите си услуги”на Петербург спомага за преодоляване 

на кризата с Портата, избухнала през 1776 г.  между тях остава да доминира нотка на 

подозрителност и недоверие. Същевременно обаче, сключването на съюз с Русия се оказва 

единствената възможност за Йосиф ІІ да бъде в течение на руската политика и да не изпуска от 
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контрол плановете й по отношение на Балканите. Тази необходимост да не се изпуска от 

поглед ставащото в руския царски двор, се очертава като императив пред Виенските 

дипломати през втората половина на XVIII в,. поради налагането на Русия като важен фактор в 

региона и заплахата, която поражда агресивната й настъпателна политика за интересите на 

Хабсбургите. Договорът от Кючук-кайнарджа показва, че по-нататъшната съдба на Османските 

владения ще зависи в огромна степен от руските планове.18 За Виена се очертава реална 

опасност да изпадне в изолация от развитието на процесите при решаване съдбата на 

Османската империя, който въпрос все по-настоятелно и нетърпеливо се поставя от 

Екатерина_ІІ. Не на последно място тази опасност възниква и поради тежките 

вътрешнополитически проблеми на Дунавската монархия, които й налагат необходимостта да 

направи известна пауза в активната си външнополитическа дейност, за да се съсредоточи върху 

своето стабилизиране. Сключването на съюзният договор между Русия и Австрия през 1781 г. 

обаче, така удобно послужил на руските планове за анексия на Кримския полуостров, е 

показател за предстоящите усложнения в австро-руските отношения и за конфликтните точки 

помежду им, породени от  взаимното недоверие, които ще се окажат препъни-камъкът на 

съвместните им планове. 

 

Редица изследователи отбелязват факта, че с 

оглед назряването на неотложната необходимост 

да бъде неутрализирана Русия като евентуален 

противник в този определен момент, пред 

Виенската дипломация се оформя задачата да 

конкретизира целите си по отношение на 

Балканите с оглед руските планове за подялба 

териториите на Османската империя. Намирането 

на база за постигане на съглашение с Русия, налага 

като първостепенна задача във Виена изработване 

на проект, с който да се разпределят и признаят 

взаимно сферите на интересите между двата 

двора. Услугата, която оказва Йосиф ІІ на 

ЕкатеринаІІ с уреждането по мирен път на въпроса 

за Крим е огромна и цели, чрез нея, да постигне отплата и равностойна компенсация. За Виена 

това означава твърди договорености за разпределение на сферите на интереси между двете 

монархии на основата на принципа за равновесие. В изготвеният проект от Виенска страна се 

посочват териториите, осигуряващи стратегическата отбрана на монархията по линията от р. 

Граф Кауниц – водеща фигура в австрийската 
външна политика при управлението на Йосиф II 
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Алута до р.Дунав през Никопол и София до залива Контеса, като обхваща териториите на 

Влахия, Западните части на България, цяла Гърция, Сърбия и Босна.19  Виенският посланик има 

изричната заповед да съобразява постигането на австрийските териториални интереси с Русия 

и другите държави, световните събития и отношенията между дворовете. Кауниц вижда 

нуждата от изработване на подобни проекто-планове, за да има дипломацията пълна 

готовност да реагира веднага при настъпване на евентуални събития и да бъде приведен плана 

в действие. Твърдото решение на Виена, да не остане встрани при един нов евентуален успех 

на Русия срещу Портата, също налагат да бъде приведена в готовност дипломацията й за един 

бъдещ военен сблъсък. На посланикът в Петербург обаче, се препоръчва на първо място да 

изтъква принципното становище на Австрийската страна за запазване на статуквото в региона 

като приоритет и за въздържане от военни действия. В този контекст, декларираната готовност 

за подкрепа на руските военни планове срещу Портата изглежда по-скоро хипотетична, защото 

предоставянето й е поставено в зависимост от условието за постигане на предварително 

съгласуване на интересите на царицата с тези на Хабсбургите.20  Йосиф ІІ обаче, установява по 

време на първата среща с Екатерина ІІ през 1780 г., замислена като прелом в бъдещите им 

отношения, че Русия е напълно удовлетворена от постигнатото взаимно неутрализиране на 

силите между Австрия и Прусия, установено по време на Баварската война 1778-79 г., което я 

поставя в изгодната позиция на арбитър в техните отношения и й предоставя благоприятни 

условия за манипулиране на противоречията им, за да извлече максимални изгоди в полза на 

своите интереси. А това трудно би могло да остави илюзии за намиране на база за постигане на 

австро-руски съюз не само с анти-османска, но най-вече с анти-пруска насоченост.21 

Разминаването във възгледите на двата двора, относно бъдещето на османските владения на 

Балканите, се отразява най-точно в плановете им по отношение съдбата на Портата. Русия 

разглежда тези територии като място за възстановяване на т. нар. “Източна империя”, чийто 

наследник претендира да бъде.22  При това положение, тя предвижда Австрия да се ограничи с 

придобивки в Италия. Въпреки изтъкнатите неясноти в двустранните отношения по отношение 

на главния въпрос – определяне на сферата на интереси на Балканите, Кауниц храни 

убеждение, че с търпелива и постоянна работа ще постигнат съгласие с Русия за 

взаимноизгодно разпределение на турските провинции.23  Поради  това, още на следващата 

година се одобрява набързо проекта за отбранителен договор, предложен от Русия, скрепен с 

прословутата размяна на писма между Йосиф ІІ и Екатерина ІІ, което представлява по-скоро 

демонстрация на желанието за сближение и бъдещо сътрудничество, отколкото реално 

доказателство за преодоляване на съществуващите противоречия. Договорът потвърждава 

сделката от 1773 г. относно Полша; регламентира оказването на взаимна военна помощ в 

случай на нападение от трети страни; отпускане на определена субсидия срещу Швеция на 
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Русия и на Австрия срещу Нидерландия; по отношение на Портата се декларира взаимно 

признаване на постигнатите до момента договорености с нея, но Австрия освен това се 

задължава при необходимост да бъде посредник, както и да влезе във война на страната на 

Русия, ако тя бъде нападната. Но най-важният и спорен въпрос обаче-определянето на 

компенсацията за евентуалната военна подкрепа на Австрия срещу Портата било оставено за 

бъдещо съглашение.24 Липсата на конкретни договорености за разпределение на сферата на 

интереси в региона, продължава да поражда несигурност в двустранните отношения по-натам 

и съществени противоречия. Едва смяната на външния министър граф Никита Панин - символа 

на пруското влияние в Петербург - с граф Ив. Андреевич Остерман, поражда надежди за по-

нататъшно сближение на позициите между двата двора и за постигане на желаната анти-

пруска насоченост на съюза помежду им. Доказателство за ориентирането към подобно 

сближение, представлява оживената кореспонденция между двете императорски особи. 

Основен обект в нея са проектите за разпределение на балканските провинции при евентуално 

поражение над Османската империя. Именно в такова писмено изложение, Екатерина ІІ 

представя своя прословут “ Гръцки проект”. 25  В нейните виждания, моментът за окончателно 

сразяване на Османската империя е благоприятен, за което свидетелстват според нея и 

състоянието на самата Порта и политическото състояние на отношенията между водещите сили 

в Европа. С плановете си за възстановяване на гръцката империя и създаване на самостоятелна 

държава под името Дакия, съставена от териториите на Молдавия, Влахия и Бесарабия, 

ЕкатеринаІІ смело прекроява Балканският полуостров с оглед на целите си за изключително 

влияние в целия регион. Още на пръв поглед прави впечатление, че за Австрия се предвижда 

само ролята да бъде съюзник при осъществяването на тези планове. В писмото  от 10 

септември, 1782 г. особено ясно се очертава липсата на каквато и да е предвиждана 

компенсация за Виена, още по-малко й се признават претенциите в защита на нейните 

интереси. В отговорът си, Йосиф ІІ се оказва пред необходимостта отново да припомни и 

подчертае, че съюзът не може да влезе в действие без да отчетат в него и австрийските 

интереси, по отношение на конкретни турски провинции, които са от изключително значение 

за гарантиране сигурността на империята му и нейните икономически и стратегически 

интереси. Той набляга особено на специалното икономическо и стратегическо  значение на 

река Дунав до устията си включително, чиято гаранция на всяка цена трябва да бъде 

предвидена в проектите за евентуално създаване на нови княжества. Отделно от това се 

изтъква, че Виена не може да приеме никакви планове за разпределение на балканските 

провинции, които не предвиждат предоставяне на Австрия на крепостта Хотин с прилежащата 

й област, която осигурява защитата на Галиция и Буковина; частта от Влахия по река Алута до 

Никопол  оттам по Дунав нагоре- до Белград, при което се набляга на специалното значение на 
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крепостите Видин, Оршова и Белград за защитата на Унгария; от Белград до залива Дрина на 

Адриатика се очертава линията на австрийските интереси в западна посока, с Истрия и 

Далмация включително. Императорът набляга и на реалните препятствия от страна на 

европейските сили пред едно такова разделение на Османските владения без тяхно участие и 

опасността от подценяването на Прусия и Франция.26 В тази връзка той изтъква, че 

съдействието на Виена е в пряка зависимост от руските гаранции срещу Прусия, която е и си 

остава опасност номер едно за Хабсбургите. Поради това в предложения от него план за общи 

действия, той предвижда разположение на един руски корпус от 40-50 хил. души против 

Прусия на лифландската граница или покрай реките Висла и Варта. При това условие той се 

ангажира да постави срещу Турция един корпус от 60-80 хил. души към Босна и Моравия. 

  

Така демонстрираното съществено разминаване в целите, интересите и плановете между 

двете съюзници, афиширано във висша степен от кореспонденцията между двете имперски 

особи, съдържа и предпоставките за противоречията помежду им при избухването на реалния 

военен конфликт с Портата през 1787 г. Тогава при възникването на необходимостта той да 

бъде приложен в действие, най-силно проличават последиците от неговия формален характер, 

изразен в липсата на  конкретизиране на двустранните задължения и ангажименти за неговото 

приложение. Цели шест години след споразумението сключено през 1781г.,  Виена и Петербург 

така и не успяват да постигнат съгласуване на целите и задачите си и избухването на войната  

заварва отношенията им на същото ниво, характеризиращо се с неотстъпчивост, обвита в 

дипломатически любезности и стремеж да бъде подчинен съюзника на собствените планове. 27   

Скоро става ясно, че решението на Йосиф да се държи под контрол планираното завладяване 

на Османските провинции от Русия е непосилна задача за Виенската дипломация. Събитията, 

предизвикани от руската агресивна и настъпателна политика, неудържимо и неконтролируемо 

ескалират напрежението с Портата, което необратимо води към военен сблъсък. Цялата 

сложност на задачата за Йосиф се определя от факта, че за Виена е недопустимо да остане 

встрани от назряващия военен сблъсък, поради значимите си интереси в региона, които ще 

бъдат засегнати при нов самостоятелен успех на Русия, но е въпрос на жизнена необходимост 

спечелването на възможно по-вече време, за да успее да се подготви достатъчно добре за 

участието си.28 Притисната между необходимостта от защита на интересите си, реалните си 

възможности и принудата да действа под натиска на Русия, Виена няма място да лавира. 

Съгласно определящият за  дипломацията й стремеж  да поддържа равновесието в региона,  

                                                        

Пълната липса на възможности за маневриране във Виена е ясна за всички останали сили ; тя  кратко, 

точно и цинично ясно е формулирана от Потьомкин :” Русия ще завладее всичко, което успее и ако 
Австрия не иска да ни остави сами да се възползваме от ситуацията, то е принудена да направи същото.” 
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който в периода от 1774-1787 г. трябва да се съгласува с тежкия за решаване въпрос дали да 

тръгнат срещу Портата с Русия или не, Виена води една лавираща политика, между желанието 

да умиротвори региона, което отговаря на вътрешното й положение и необходимостта да не 

остава настрана от един нов военен конфликт, за да осигури интересите си на Балканите.29 На 

същият стремеж за поддържане на равновесието  е подчинено и  желанието на Виена да се 

възползва от създадената ситуация и да издейства също по дипломатически път чрез натиск 

върху Дивана уреждане на своите стратегически отношения с Портата в Босна и Банат; то обаче 

претърпява пълен неуспех, поради категоричното противодействие което оказват в този случай 

останалите европейски сили.30  Укрепването на могъществото на една от най-големите 

империи в Средна Европа, дразнител за съседите й от векове, което е срещало многократно 

съюзеният им отпор, си остава абсолютно недопустимо като перспектива за европейската 

политическа система.  Негативната реакция на европейските сили срещу плана на Йосиф е 

доказателство за това и проваля опита му да укрепи стратегически границите си по мирен път 

чрез подобно на руското споразумение с Портата за присъединяване на Олтения и териториите 

по р. Уна в Босна. Опитът за реална компенсация срещу териториалното укрепване на Русия 

съгласно принципа за равновесието не успява по дипломатически път.31 

 

IV. Война или мир 
 

Ескалацията  на руско- турските конфликти повишава непрекъснато градуса на напрежението 

не само в целия югоизток на Европа, но и в двустранните отношения с Виена; военният изход, 

който се очертава на хоризонта е сред често коментираните перспективи в релациите и 

писмата на дипломатите; липсата на ясни и конкретни договорености с Русия за уточняване на 

плановете и интересите засилва недоверието между двата двора, подсилено с недоволството 

от безрезултатните дипломатически ходове на Петербург, в подкрепа на дипломатическите 

инициативи на Йосиф.  

 

Тъкмо в тази обстановка на подозрителност и недоволство във Виена, идва поканата от страна 

на Екатерина ІІ до императора за пътешествие в новите южни губернии-гордостта на Русия. 

Основателното недоволство на ЙосифІІ от все още безрезултатният за Австрия съюз и липсата 

на ясна подкрепа за  стратегическите му интереси, проличава в първоначалното му нежелание 

да се отзове на поканата. 32 Въпреки че не постига конкретни договорености, от тази среща 

произтича  един много важен резултат за развитието на руско-австрийския съюз в бъдеще и за 

решението на Йосиф ІІ да се включи във войната- Императорът има пълната възможност да 
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констатира действително огромната мощ на Русия в жива сила. Той има възможност да 

установи, че именно Екатерина ІІ е “ най-богатият суверен в Европа”, като в същото време не си 

прави илюзии за възможностите на Австрия да посрещне една война – “ едва ли ще мога да 

понеса разходите на колониите ми в Галиция и разходите по крепостите които наредих да 

съоръжат.” 33 За Йосиф ІІ става ясно, че каквито и да са доводите му против една нова война със 

султана, едва ли ще представлява проблем за Русия да я спечели. Това са най-значимите 

изводи за него от това посещение и техните последици оказват пряко влияние върху 

решението, което скоро му се налага да вземе за влизане във войната, още след завръщането 

му от Херсон. Предизвиквайки точно това впечатление у Императора на Свещената Римска 

империя, Русия най-вероятно постига напълно целта на поканата-да демонстрира решимостта 

и способностите си да постигне окончателно разгромяване на Портата, за което обаче има 

нужда от австрийската подкрепа. Дори и да е имал съмнения относно способностите на 

царицата да реализира фанатичните си видения, то след това посещение те със сигурност 

трябва да са отпаднали. Нещо по-вече- събудили са старите страхове на Хабсбургите от 

постигане на изключително руско надмощие на Балканите и особено от превземане на 

Цариград. Йосиф ІІ вижда в Севастопол, че приготовленията за превземане на османската 

столица са в разгара си, построени и съоръжени само за няколко години са пристанища, 

крепости и  флота. В Крим е струпана и 120 хилядна армия. Цариград - тази “ ябълка на 

раздора”, според Йосиф ІІ - изглежда наистина застрашително достижим в очите на 

ЕкатеринаІІ, което всява силни опасения във Виена от ново изостряне на европейските 

отношения, 34 “защото Великите сили никога не биха постигнали споразумение за една подялба 

на турската империя”.  

 

Най-неочаквано обаче, безрезултатната среща в Херсон се оказва катализатор на дълго 

изострящото се напрежение покрай Черно море. Сблъсъците в Кавказ, споровете около про-

руският владетел на Молдова, преследването на руските консули на територията на 

Османската империя, отказът на Портата да върне някои дезертьори-казаци, както и спорът за 

солните мини, останали на руска територия са все стари конфликти, които не изглеждало да 

заплашват мира, поради различните вътрешни проблеми на Османската империя. Срещата на 

императорите обаче предизвикала коренна промяна на настроенията в султанската столица, 

под влияние разбира се и на доста външна помощ от Прусия и Англия; срещата е възприета 

като зловеща демонстрация на анти-турска подготовка за война. Страхът от Русия се примесва с 

                                                        
 Но и сам Йосиф ІІ е решен да попречи на такъв замисъл-“никога няма да позволя русите да се настанят 
в Константинопол”. 
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войнственост поради подозрението за политически заговор, което се подклажда край Босфора 

от войнствената партия около султана.35 Диванът преценява ситуацията като изключително 

благоприятна за да си върне Крим, тъй като според преценките на османската дипломация, 

ЙосифІІ е ангажиран с нидерландския бунт, който усложнява ситуацията в империята му още 

същото лято. Противоречията му с Прусия от последния опит за уреждане размяната на 

Нидерландия с Бавария през 1785 г., предизвикват обединение на част от германските 

владетели в лига срещу него. В тази ситуация Портата преценява, че Русия ще остане без 

подкрепа и не без подстрекателството на Прусия и Англия султанът развява ризата на пророка 

в Ая София и адресира нота до Екатерина, в която излага 7 ултимативни условия към Русия със 

заплаха за война.36 

 

Така бързо настъпилият развой на кризата в руско-турските отношения, по-скорошен от всичко 

предвиждано във Виена, поставя пряко Йосиф ІІ пред дилемата между съюзническите си 

ангажименти и стремежа си за мирно преодоляване на конфликтите в региона. Моментът за 

Виена е изключително неподходящ, каквито впрочем са и почти всички останали моменти от 

развитието на кризата в Югоизточна Европа през цялата втора половина на века. Изключително 

комплицираното вътрешно положение на империята и многобройните й административни, 

военни, демографски и социално-икономически проблеми, които непрекъснато се изострят и 

задълбочават под влияние на цяла редица фактори, не й позволяват да се съсредоточи върху 

външно-политическите си цели и де факто след загубата на Силезия, мощта й отслабва и  за нея 

практически всеки момент от развоя на кризата през последната четвърт на 18 в. е 

неподходящ, а европейските условия – неблагоприятни за война с Портата. 

 

Възприеман от съвременниците си като предпазлив и прагматичен политик, който се стреми да 

се придържа към принципите на европейското равновесие и запазването на статуквото в 

отношенията между силите, заинтересовани в региона и към реалните условия и 

външнополитически възможности за империята, Йосиф ІІ изненадва определено Високата 

Порта с решението да се включи в тази рискована кампания; същевременно с това решение на 

пръв поглед толкова рисковано и неизгодно за империята, той предизвиква въпросителни у 

редица изследователи. Наистина, в полза на положителна преценка на ситуацията говорят 

редица военно-стратегически и дипломатически анализи, които прави Виенският кабинет и 

специално Кауниц.37 Тяхното заключение се основава върху сведенията за вътрешната криза 

                                                        
 Кауниц формулира през 1776г. състоянието на Хабсбургската монархия като обезпокоително слабо, 
независимо от големината й, понеже стабилността й зависи от три много опасни съседи – Франция, 
Прусия и Портата. Мария- Терезия е още по-крайна в оценката си : “ Били сме голяма сила- вече не сме. 
Трябва да се задържим на положението си или най-малкото да спасим останалото.”   
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във Франция, Английската ангажираност в Нидерландия, смяната на престола в Прусия. Това 

последното основание натежава при оценката на условията като сравнително благоприятни за 

активна военна защита на австрийските интереси на Балканите. Същевременно се взима 

предвид, че всяко изоставяне на съюза с Русия всъщност й развързва ръцете за сключване на 

други съюзи – включително и анти-австрийски. Опасността от нови самостоятелни победи на 

Русия е реална.38 В добавка към това обаче, вероятно не бива да се подценява значението на 

приеманата за вековна традиция за историческата мисия на Хабсбургите, която за 

съвременниците на събитията е довод, еднакво значим с всички останали. Най-малкото 

кореспонденцията на този прагматичен и проницателен император разкрива, че не е забравил 

същината на историческата мисия на Австрия като “защитница на християнството срещу 

ислямската инвазия”, която мисия отразява смисъла на създаването на самата марка Аустриака 

от ХV в.,  да бъде “ източна граница” и фронт на Европа. От писмата му е явно, макар и 

неочаквано, че Йосиф ІІ силно се изкушава да използва назряващата възможност  да довърши 

бленуваната историческа мисия на своята империя в самия край на XVIII в., след като в 

продължение на последните няколко десетилетия Хабсбургите предпочитат Портата като слаб 

съсед и подкрепят статуквото в региона.39  От тази гледна точка, може би в целите и идеите, 

ръководещи Йосиф ІІ, трябва да се потърси по-скоро връзката и династическата приемственост 

с християнската есхатологичена традиция, водеща от Карл V, за “месиянската роля на 

християнския император”. Според есхатологичните предания е предсказано, че един мистичен 

император ще обедини отново християнска Европа за кръстоносен поход срещу Исляма. 

Наистина, политика, управлявана от подобни месиански видения, е последното, което може да 

се очаква от един европейски владетел в края на XVIII в. Но от друга страна, тъкмо един 

Хабсбург, носещ титлата “ император на Свещената римска империя,” макар и само на 

германските народи, и тъкмо краят на този век е последният възможен момент в 

историческото развитие на Европа, когато средновековните християнски идеи биха могли да 

намерят завършека си в една политическа теология. За преценката на ситуацията от страна на 

Йосиф ІІ като благоприятна, този довод не бива да се подценява, макар че в крайна сметка 

обаче най-вероятно надделява в голяма степен наличието на могъща  военна съюзница-Русия, 

което би могло да допринесе съществено за  решението му да се възползва от нея за 

окончателното изпълнение на тази мисия. 

  

“Би било истинско нещастие да се замесим във война с Портата, когато Прусия е с развързани 

ръце”-гласи основният страх във Виена в навечерието на осъществяването на рискования 

замисъл на Йосиф ІІ, целящ да изтръгне бърза победа от Портата, преди Берлин да е успял да 

се намеси.  Тази ситуация, когато рискът и от включване във войната и от неучастие е еднакво 
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голям, много точно е охарактеризирана от Кобенцл : “Пасивността може да се окаже опасна- 

ако Русия приключи войната с голяма изгода, тогава на Изток ще се наруши равновесието. Тя 

ще постигне целите си, а Австрия ще остане между страха и надеждата без да знае каква роля 

да приеме и вместо очаквани успехи, обстоятелствата да се обърнат против нея.”40 В такъв 

случай най-голямата опасност за Виена е от един нов пруско-руски съюз с анти-австрийска 

насоченост, което е несравнимо по-рисковано за нея от включването й в една нова война 

срещу Портата.  
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НАЕМНИЧЕСТВОТО 
 

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ 
 
Наемните армии са един от най-древните феномени във военната история. Още от зората на 
времето, когато първите държави възправили снага по пътя към следващото стъпало на 
цивилизацията, наемниците се оказали една от движещите сили в развитието на военното дело. 
Професионалисти, водени от желанието за печалба, без да страдат от скрупули или прекалени 
сантименти, наемниците винаги са били предпочитания инструмент за решаване на спешни 
нужди, свързани със сигурността на дадено общество. 
 
Какво прави наемниците предпочитани пред наборните армии? Това е може би един от основните 
въпроси във военната история и еднозначен отговор няма как да бъде даден, тъй като през 
различните периоди, различни фактори предполагали развитието на наемните армии и тяхната 
популярност. Въпреки това, в основата на наемничеството стои една проста комбинация от 
предпоставки, която е валидна за всяка епоха, бе значение от развитието на човечеството. 
 
На първо място, наемниците представляват опитна, въоръжена и готова за действие сила, която може 
мигновено да бъде поставена на бойното поле за да поеме най-належащите нужди на държавата. За 
разлика от новобранците, които трябва да преминат задължителен период на обучение, който се 
увеличава с напредването на технологиите, наемниците вече притежават (или поне се предполага, че 
притежават) необходимия боен опит и единственото, от което се нуждаят, е да им бъде платено. 
 
Това ни отвежда до основния елемент от съществуването на наемничеството – заплащането. 
Наемниците и парите вървят ръка за ръка винаги. Когато парите свършват, наемниците си отиват, 
когато парите са в изобилие, наемниците идват с отворени обятия. Следователно, за да може да 
съществуват наемниците, е нужно да съществува някой, който да им плати. 
 
Тук идва ред на контракторите – тези, които наемат наемниците. Контрактор може да бъде всеки – 
богат търговец, търговска компания, град, държава, владетел или аристократ или иначе казано, 
всеки, който може да си позволи услугите на наемниците. В замяна на своето заплащане, 
контракторът изисква гаранция за изпълняване на съответната служба за определен период от време. 
За целта между наемниците (в лицето на техния предводител или предводители) и контрактора се 
подписва договор, който фиксира продължителността на наемническата служба, естеството й 
(гарнизон, сражения, обучаване на новобранци и т.н.), както и размера на заплащането за съответния 
период. По-предвидливите контрактори биха могли да потърсят гаранции за съдбата на наемниците 
след края на службата им – например че няма да опустошават земите им или че няма да преминат на 
страната на противника. Разбира се, колкото по-назад в историята се връщаме, толкова по-трудно 
става за контрактор и наемници взаимно да си гарантират спазването на сключените договорки. 
Липсата или забавянето на плащане можело да доведе до дезертиране или бунт на наемниците и 
обратно. Как тогава можели хората да са сигурни едни в други? 
 
И тук идва мястото на един изключително важен елемент от наемните и в по-широк смисъл на бизнес 
отношенията между различните хора в епохата преди въвеждането на международни съдилища и 
т.н. - репутацията. Репутацията била невеществената валута, чиято стойност не се купувала със злато, 
а се заслужавала с кръв, пот и лоялност. Репутацията контролирала отношенията между търговци, 
банкери, владетели и аристократи в епоха, където правото на меча било единственото средство за 
постигане на удовлетворение при измама. Репутацията била това, което правело един наемнически 
отряд по-популярен и предпочитан отколкото друг. Репутацията била тази, която гарантирала на 
банкера че краля ще плати заема си или гарантирала на краля, че няма да получи заем, в случай че се 
слави с лоша репутация. Много са съвременните изследвания, които наблягат на значението на 
репутацията за развитието на търговските общности, както и за взаимоотношението между 
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различните религиозни групи през различните епохи. Наемниците също могат да се добавят в 
списъка, тъй като тяхното съществуване предполага запазване и поддържане на определена 
репутация, която да гарантира качествата на един отряд и да му осигури по-добро пласиране на 
трудовия пазар.                                       
 

ПОДХОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА НАЕМНИЦИТЕ 
  
В съвременната историография съществуват няколко модела за изучаване на наемниците като 
социален, исторически и военен феномен. Те са мотивирани от различни теоретични подходи към 
изучаването на историята, Двата най-популярни са т.нар. Крос-културен модел, въведен от 
глобалистите през последното десетилетия. Другият се свърза с идеите на т.нар. „погранични 
изследвания“ (Frontier studies) и е базиран на идеите за братство, общ интерес и над-етническо 
взаимодействие, характерно за общностите, които се формират на границата между две 
цивилизации. Сами по себе си, двата модела не си противоречат и дори се допълват в определени 
аспекти. 
 
Идеята да се подходи към наемничеството като крос-културен комплекс от мрежови 
взаимоотношения е присъщ на историците глобалисти. Глобализмът като научен подход се стреми да 
открие „голямата картина“ като проследи всички форми на взаимодействие, които съществуват 
между отделните й елементи. Така например, всеки един войник в наемнически отряд е отделно 
звено, което си взаимодейства чрез поредица от връзки с останалите звена в своя отряд. Част от 
наемниците (обикновено командирите) се явяват съсредоточни точки на голям брой подобни 
взаимовръзки и по този начин се превръщат във „възли“, които от своя страна, са свързани чрез нови 
връзки с по-големите „възли“ (генерали, адютанти и т.н) Проследявайки естеството на тези звена, 
връзки и възли, глобалистите се стремят да разгадаят сложната паяжина, които самите те изграждат в 
рамките на своето изследване. Начина, по който си взаимодействат представителите на различните 
култури в рамките на една такава мрежа е изключително важен за глобалистите, тъй като доказва на 
практика тяхната теория за това, че човека е общуващо същество, което постоянно търси нови, по-
бързи и по-качествени начини да се свърже с различните от него и да формира едно по-голямо и 
разнообразно общество. В това отношение, наемническите отряди са отлично поле за изследване, 
тъй като често в тях съжителстват войници с различна етническа, религиозна и дори расова 
принадлежност, които общуват на общ, често над-национален език и които по най-различни начини 
омесват своята култура в една своеобразна спойка. 
 
От тук можем да продължим с теорията за  personenverband (бойна група), въведена от Кристоф 
Виценра1. В неговото изследване на казаците и техните взаимоотношения с Русия в периода 1598-
1725 г. Виценарт успява да успешно да обобщи основните принципи на тези банди – базирани върху 
взаимната изгода, свързани от общи цели и професия, надраснали всякакви етнически и национални 
предразсъдъци и формирали общество, което се базира на идеята за братство и свой собствен код на 
честта.  
 
Бойната група представлява класически пример за наемнически отряд. Въпреки, че е предназначена 
да дефинира казаците като над-национално общество, бойната група характеризира наемниците като 
цяло. Подобно на класическите наемници, казаците също продавали услугите на различни 
контрактори, било то московския цар, някой търговски магнат или дори османския султан.  
 
Виценрат обръща специално внимание и на религиозните и културни елементи от формирането на 
бойния отряд. Според него, смесицата от различни етнически и религиозни елементи води до 
създаването на един антропологичен миш-маш, в който ортодоксалността отпада като елемент и е 
заменена от преливането на идентичностите и размиването на религиозните догми. Това се доказва и 
от изследването на Кемал Кафадар, който се занимава с формирането на османската държава и 
успешно доказва, че османците не са етнос, а personelverband, въпреки че не използва този термин, 
тъй като изследването му е по-старо от това на Виценрат.1 Разбира се, между бойните групи и 
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наемническите формирования има разлика, тъй като първите са по-скоро специфичен частен случай 
на вторите. Въпреки това, по метода на логическата индукция можем да отнесем характерните 
свойства на бойната група към по-голямото цяло – наемническите отряди. 
 
Към тези два културно-исторически модела може да се прибавят още два подхода – военно-
теоретичният и социо-икономическият. От гледна точка на класическата военна история, наемниците 
би следвало да бъдат изучени като специфично бойно звено от армиите на държавите през 
определения период. Това би следвало да се случи чрез изследване на структурата на наемническите 
отряди, начините на тяхното набиране и наемане, тяхното въоръжение и логистична поддръжка, 
както и представянето им на бойното поле и значението им за развитието на тактиката и стратегията 
през разглеждания период. От друга страна, социо-икономическият подход би следвало да се 
занимае с финансовото отражение на наемните отряди върху развитието на определена държава. Т.е 
– парите, нужни за наемане, механизмите, свързани с осигуряването на тези пари, както и 
финансовия контрол на плащанията от контрактор към наемници. Отделно от това, социо-
икономическия подход би следвало да се занимае с начина по който наемниците влияят на 
обществото по време на война – реквизиции, грабежи и т.н. и да изчисли стойностите на това 
влияние върху развитието на даденото общество. 
 
Сами по себе си всички тези подходи са правилни, но информацията която предоставят по отделно е 
недостатъчна за да покрие цялостния спектър от гледни точки, необходими за коректното отразяване 
на историческата действителност. Ето защо, за правилното разбиране на наемничеството като 
исторически феномен, е нужно да се предложи един по-широк, интердисциплинарен подход, който 
да комбинира методите на културологията, икономиката, историята и военната теория, за да се 
представи една по-пълна картина на наемничеството и неговите специфики. За целта е необходимо 
да се създаде сборник от статии на различни специалисти в гореизброените области, които да 
подходят от различни посоки към разглеждания проблем. В тази статия можем само да рамкираме 
основните аспекти от развитието на наемничеството, както и да очертаем тенденциите и процесите, 
които се случват в настоящето. 
 

НАЕМНИТЕ АРМИИ В ДОМОДЕРНАТА ЕПОХА 
 
Кога и къде са се появили първите наемни отряди и армии е въпрос, на който едва ли някога ще 
получим отговор. Ако вземем под внимание основните характеристики на наемничеството, изброени 
по-горе, можем да предположим, е първите наемнически отряди са се появили паралелно с 
утвърждаване на държавността около 3 хил. пр. Хр. Можем също да предположим, че Египет, 
Месопотамия, Индия и Китай са били местата, където са се появили първите наемнически отряди. 
  
Кои са били тези наемници? Създаването на държава е едно нещо, на превръщането на определени 
хора в наемници няма пряка връзка с това.  Казано по друг начин, не е задължително наемниците да 
са били част от тези първи държави. Дори напротив, доста по-вероятно е уседналите общества да са 
наемали номадите и планинските племена, които населявали териториите, съседни на първите 
държави. Така, например, египтяните вероятно са използвали услугите на нубийците, които 
населявали земите южно от Старото царство, а китайците вероятно са използвали услугите на 
степните племена, които населявали земите на северен Китай и Монголия.  
 
С напредване на времето войните зачестили, поради все по-големия брой държави и общества, които 
се борели да наложат контрол над своите съседи. Наемнически отряди се появяват по време на 
конфликтите между египтяни и хети, асирийци и вавилонци, Персия и народите на Близкия Изток. 
Наемниците се появявали или в ролята на полева армия или като лична гвардия на владетелите и 
често служели като гръбнак на древните армии, които в по-голямата си част се набирали под формата 
на опълчение. Любопитен пример за наемането на чужди войници в ролята на владетелска гвардия 
са ахейците, които служели на фараоните в Тива. Второто Вавилонско царство използвало мидийски 
войници, а впоследствие персите наемали гърци в своите армии.   
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Елинските хоплити се превърнали в един от символите на античното военно дело 

 
Първите по-сериозни сведения за масово наемничесто датират от втората половина на 5-ти век. пр. 
Хр., и се свързват с Пелопонеските войни, които противопоставили различните гръцки полиси. В 
следствие на войните, голям брой войници, които почти двадесет години воювали без прекъсване 
останали без занимание и започнали да предлагат услугите си на всеки, който бил склонен да им 
плати. Стигнало се до там, че през 403 г. пр. Хр., само 2 години след края на последната Пелопонеска 
война, 10 000 елини се включили в армията на един от претендентите за персийската корона и след 
като си пробили път с бой на 89 км от Вавилон се оттеглили непобедени, преминавайки през цяла 
Мала Азия и Тракия, Приключенията на този елински отряд са надлежно описани от очевидеца 
Ксенофонт в книгата му „Анабазис“ и спокойно можем да приемем, че са послужили като 
вдъхновение на всички романи, посветени на наемнически отряди. Практиката на наемничество 
продължила и по време на Тиванската хегемония (379-363 г. пр.Хр.) а след това и при издигането на 
македонското царство на Филип II и Александър Велики. Отново елините били основното 
наемническо ядро в армиите, както на македонците, така и на персите. След смъртта на Александър, 
войните на Епигоните отново възвестили нуждата от наемници, които вече се набирали из целия 
елинистически свят – от Италия до р. Инд. Късния елинизъм и възхода на Рим станали свидетели на 
постепенния упадък на 
класическото наемничество. 
 
Причината за това била 
създадената от Гай Марий 
професионална, редовна римска 
армия, която се набирала от 
местното население и 
приличала доста на армиите от 
90те години на XХв.  Това не 
означава че наемничеството 
изчезнало. Просто мащабите му 
били ограничени от римляните, 
които  все пак наемали отделни 
помощни подразделения от 
различните „варварски“ народи, 
които населявали териториите, 
граничещи с Империята. Т.нар. foederati (федерати - от лат. съюзници) представлявали наемни 
отряди, на които се заплащало в продукция или злато и които служели за определени срокове в 

С напредване на вековете, римската армия започнала все по-често да разчита 
на попълнения от „варварските“ народи в съседство 

 



 Военна История 
 

31 
 

определени кампании. Най-често федератите се наемали като следотърсачи, водачи през 
непознатите територии или с цел по-лесното разгадаване на вражеските тактики.  
 
Залезът на Римската империя означавал нов възход на наемниците. Първоначално към IV век 
римляните на практика премахнали редовната армия и я заменили с изцяло наемническа, съставена 
от различни „варварски“ народи – готи, вандали, херули, франки, лагобарди и т.н. Падането на 
Западната империя довело до административен вакуум в западна Европа и довел до липса на 
наемническата практика, тъй като за дълго време отсъствала държавна структура, която да 
организира наемането на войници. В последствие налагането на феодалната система, базирана на 
набирането на опълчение и мобилизацията на рицари също спомогнала за ограничения брой 
наемници, които се използвали. За разлика от запада, на изток Византия продължила да ангажира 
наемни отряди, като често се вербували армиите на цели народи, както например Юстиниян II наел 
Тервел за да му върне престола, плащайки в земя, злато и ценни стоки. Византийците наемали 
хазари, алани и печенези, а в последствие и варяги и саксонци, които служели като императорска 
гвардия. Наемничеството било застъпено и в Близкия Изток, където арабите наемали тюрки, маври и 

нубийци в своите армии, а в последствие и селджушки турци и 
кипчаци (наричани у нас кумани). Като цяло, до XIVв., 
основния наемнически поток бил концентриран на изток и 
едва с започването на поредицата Италианските войни след 
1300 г. и на Стогодишната война (1337-1453 г.), наемничеството 
започнало да се завръща като феномен по западните бойни 
полета. По това време най-популярните наемници били 
каталаните, чийто отряди пребродили цялото 
Средиземноморие, сражавайки се срещу турци, византийци, 
българи, италианци, унгарци и всеки друг, който застанел на 
пътя им. Паралелно с издигането на каталаните, в Египет на 
власт се издигнали мамелюците – особена категория от войни-
слуги, чиято история започнала около 1180 г., когато 
династията на Аюбидите започнала да наема кипчаци като 
лична гвардия на халифите в Кайро. Пак по същото време 
османците се появили на Балканите в ролята на византийски 
наемници, по време на двете граждански войни във Византия 
от началото на XIV в. 
 
Средата на XIV в. бележи и появата на една от най-
запомнящите се наемнически армии в историята – 
швейцарците. Използвайки древната тактика на фалангата, 
швейцарците бързо се наложили по бойните полета на Европа, 

сломявайки съпротивата на по-многобройните но по-недисциплинирани феодални армии. 
Швейцарците се превърнали в елините на Ренесанса, сражавайки се по всички големи бойни полета в 
Европа, най-често в замяна на френско злато, което кралете Валоа не се свенели да раздават щедро в 
замяна на най-популярната наемна армия в Европа. 
 

НАЕМНИЦИТЕ И НОВОТО ВРЕМЕ (14531815Г.) 
 
Появата на швейцарците отключила верижна реакция, която довела до масовата практика на 
наемане на армии. Всички големи европейски сили се заели да сформират отряди, които да се 
противопоставят на швейцарските карета. Така се появили германските ландскнехти и испанските 
терции. Тези два нови типа армии се свързват съответно с имената на граф Георг фон Фрундсберг и 
„ел Гран Капитан“ Гонзало Фернандес де Кордоба. Първият бил сред най-опитните генерали на 
императорите Максимилиан и Карл V от династията на Хабсбиргите, докато великия Капитан служил 
под командването на Исабела и Фернандо от новосъздадената Католическа монархия (Испания). 
Кулминацията на тези ранно-модерни наемнически армии била битката при Павия (1525 г.), която 

Швейцарските карета се превърнали в 
страшилища за средновековните рицарски 

армии 
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подобна на Лайпциг близо четири века по-късно, събрала всички народи на своето време в едно 
мащабно сражение, в което славата на швейцарците била пометена от испано-немските армии на 
император Карл V. Започнала ерата на терциото.  
 

 
 

Испанските войници се превърнали в най-опитните и уважавани пехотинци в епохата на религиозните войни 

 
Тук е момента да кажем няколко думи за испанското терцио, което се превърнало в основния 
сухопътен модел за водене на битки и което доминирало бойните полета на Европа от 1525 до 1642г. 
Терциото представлявало класическо каре копиеносци, фланкирано от четири по-малки карета 
мускетари, които осигурявали огневата мощ на бойната линия. В случай на вражеска контраатака, 
мускетарите се прибирали вътре в карето, предпазвани от копиеносците. Схемата не била особено 
маневрена, но за сметка на това, подобно на македонската фаланга действала безотказно и водейки 
едновременно дефанзивни и офанзивни действия се налагала над противниците си. До края на XVIв., 
голяма част от европейските армии копирали структурата на терциото, като това най-ясно личи при 
армиите на Хабсбургите и техните съюзници в Свещената Римска империя. Терциото било испанска 
структура, но войниците, които го съставлявали били представители на по-голямата част от нациите в 
Европа, а испанците сред тях рядко надвишавали 50% от общия състав. Подобно на всички останали 
армии в Европа по това време, терциите били изградени от наемници, набирани по договор от 
контрактор, който възлагал на наемническите водачи (капитани) да осигурят определено количество 
войници в замяна на определено количество злато. Командния състав на армиите се назначавал от 
владетеля, но не било рядкост постовете от полковник на горе да бъдат продавани. Най-общо казано, 
наемничеството било сезонна работа. Армиите се събирали през март и се разпускали около 
октомври, като на следващата година процеса се повтарял отново. Едва след 1630г., владетелите 
започнали да не разпускат армиите си през зимата, поставяйки началото на първите постоянни 
армии. Всъщност първата постоянна наемническа армия в западна Европа била Армията на 
Фландрия, която Филипе II създал за да се бори с разбунтувалите се през 1568г. холандци. 
  
Междувременно, практиката за формиране на постоянни армии започнала да пуска корени и на 
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изток. В интерес на истината, първата постоянна професионална армия в Европа се появила в края на 
XIVв. на Балканите в лицето на османските йеничери. За да подсилят огневата мощ на своите армии, 
османците започнали да наемат, подобно за запада, сезонни наемнически отряди, съставени от 
босненци, албанци и турци от Анадола, които често се въоръжавали за своя сметка и имали право на 
определена част от военната плячка вместо да им бъде плащано. Това били т.нар. джелии  които 
били предшествениците на познатите по нашите земи кърджалии. Липсата на изградена система за 
държавно плащане на заплатите на тези отряди, както и неспособността на османците да превърнат 
джелиите в постоянна армия, коствали скъпо на османската военна мощ, а също така и на 
икономиката на страната. Ако османската армия не успеела да си осигури богата плячка, джелиите 
започвали да прибират „това, което им се полагало“ от територията на самата империя. В 
последствие, разочаровани от слабостта на централната власт джелиите започнали да продават 
услугите си на местните елити, по-известни като аяни. Това се случвало не само в европейските 
провинции на Османската империя, но също и в Азия и Африка, както доказва примера с египетския 
хедив Мехмед Али Паша. 
 
Русия също изживяла своя период на наемничество през XVIIв., когато династията Романови 
започнали да наемат т.нар. „полки иноземного строя“, повечето от които били войници, служили в 
Тридесетгодишната война (1618-1648 г.)  Шотландци, немци и ирландци били привлечени от щедрите 
заплати, раздавани от император Алексей I (1645-1676 г.), който се стремял да реформира руската 
армия и да я изравни по качество със западните си съвременници. Наемническите полкове били 
смесени с руско опълчение с цел западните войници да обучат руските мужици в най-новите техники 
за водене на война. За разлика от западните владетели, Алексей не се стремял да създаде 
наемническа армия, а през цялото си управление се стремял да поддържа нисък брой западни 
наемници, които по-скоро изпълнявали ролята на инструктори, отколкото на редовни войници. Тази 
тенденция била продължена от наследниците на Алексей и достигнала кулминацията си при Петър I 
(1696-1725г.), който разпуснал чуждите полкове, въвел наборна система и положи основите на 
постоянна и професионална руска армия. Въпреки това, чужденци били наемани все така в олята на 
инструктори, а не рядко и като командири на отделни подразделения, а понякога и на цели армии.  
 
Професионализирането на европейските армии през XVIII в. не довело до отпадане на 
наемничеството. Разликата дошла от една практика, въведена век по-рано от шведския крал Густав II 
Адолф (1611-1632г.) - да се наемат наемници, които етнически да принадлежат на съответната 
държава. Така ядрото на шведската армия се състояло от шведи, а чуждите контингенти формирали 
помощните войски и гарнизоните. Тази практика била възприета от холандците, французите и 
англичаните и до края на XVIІв.  тези народи използвали своеобразни национални наемнически 
армии. Така установената практика се запазила и през следващото столетие. Въпреки появата на 
частични наборни системи, военната повинност, позната ни от втората половина на XIX в. все още не 
била въведена на практика. Армиите се набирали на принципа на националното наемничество, като 
руснаците може би били единствените, които използвали изцяло наборна система за да си осигурят 
войници. Пак в този период границата между наемен войник и професионален войник започнала 
постепенно да изтънява и век по-късно трудно можем да дадем различна дефиниция на двете 
понятия. Важна роля в този процес на маргинализиране на наемничеството изиграло формирането 
на нациите и все по-сериозното институционализиране на наемниците. Друг важен фактор била 
верността, която армиите отдавали на своите владетели, полагайки клетва, която стояла над всякакво 
заплащане. Ако Ферлипе II трябвало да плаща на своите терцио за да има верността им, Фридрих II 
можел доста повече да разчита, че една поредица от забавени плащания няма да навреди прекалено 
много на верността на неговите прусаци.  
 
Войните на Френската революция (1792-1804г.) и Наполеновите войни (1804-1815г.) бележат важен 
вододел в развитието на военното дело и на наемничеството като цяло. Въвеждането на масовата 
военна повинност (levee en mass) от френските революционери променило начина по който 
държавите гледали на своето население. Наемането вече не било нужно – прокарването на 
граждански права било съпроводено от налагането на военна повинност за всички мъже, годни за 
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военна служба. Въпреки че наемниците не изчезнали, появата на националните армии сериозно 
ограничила техния мащаб. 

НАЕМНИЦИТЕ И МОДЕРНИЯ СВЯТ 
 
Епохата на реставрацията (1815-1860г.) до някъде върнала мястото на наемниците по бойните полета, 
тъй като масовата повинност била отхвърлена като прекалено революционна. От друга страна, 
липсата на сериозни конфликти (освен Кримската война 1853-1856г.) свела до минимум нуждата от 
наемане на войници. Когато през 1860 г. в САЩ започнала Гражданската война, за всички станало 
ясно, че във воденето на войни е започнала нова епоха, в която за наемниците нямало много място – 
епохата на тоталната война. Нуждата за мобилизиране на целия военен потенциал на нацията, довел 
до налагането на масовата повинност и тя постепенно била приета във всички европейски страни до 
1880г. Възходът на националната държава с нейните идеи за патриотизъм и жертва в името на 
Родината оставили наемничеството като мръсна работа, в която парите заменяли националните 
идеали, а храбростта се крепял на ръба на златната монета. Пруските войни за национално 
обединение, Руско-Турската война, Сръбско-Българската война и Балканските войни допълнително 
циментирали ролята на националните армии като единствен правилен инструмент за водене на 
война. Това важало с още по-голяма сила за двете Световни войни, които се превърнали в апотеоза 
на националните армии, патриотичния дух и жертвоготовността в името на Родината. Парите 
останали средство за закупуване на оръжие и ресурси, а пропагандата се превърнала в най-добрата 
разменна монета за привличане на доброволци в армейските редици. 
 
Студената война и деколонизацията дали нов шанс за възраждане на наемничеството, особено в 
страните от т.нар. „Трети свят“, където издигащите се диктатори предпочитали да използват 
чуждестранни наемници, отколкото да доверят властта си в ръцете на своите сънародници, които 
често подтискали и тероризирали. Паралелно с развитието на партизанската война, новите 
наемнически отряди прокарали кървави пътеки по време на революциите и гражданските войни в 
Африка, Близкия Изток, Латинска Америка и Индокитай. Тази практика продължава и до ден днешен, 
както ни показа примера в Либия, където Кадафи използваше изцяло наемни сили за да контролира 
страната. Това се случва и в Сирия, където президента Асад разчита на кюрдски и ирански части за да 
се бори с опозицията. Но най-вече, наемниците имат сериозно място в армията на САЩ, където 
корпорацията Блекуотър и групите, свързани с Дик Чийни играят сериозна роля във воденето на 
военни действия и патрулирането на окупираните Ирак и Афганистан. Именно във връзка с Блекуотър 
лъснаха и някои от основните слабости на наемничеството - липсата на директен държавен контрол, 
който води до недисциплинираност, своеволия и жестокости. Въпреки съмнителната полза от 
наемниците, останалите страни от НАТО не са се отказали от техните услуги. Според план 2020, 
британската армия трябва да ограничи числеността си на 82 000 души, като по-сериозните нужди от 
военен персонал ще се покриват чрез наемнически сили.2 Размиването на границата между 
професионални войници и наемници, за което споменахме по-горе изглежда отново се засилва, тъй 
като организации като Блекуотър връщат наемничеството към една корпоративна епоха, подобна на 
Тридесетгодишната армия, когато хора като Валенщайн действали като тогавашен еквивалент на 
„Блекуотър“. Паралелно с военновременната си функция, наемниците продължават да действат и 
като инструктори. Отново Блекуотър служат като удобен пример във връзка с наемането на техни 
консултанти от Обединените арабски емирства, с цел изграждане на модерна и добре тренирана 
армия в Емирствата, която да гарантира сигурността на страната от засилващата се мощ на Иран и 
Саудитска Арабия. 
 

БЪДЕЩЕТО 
 
Трудно може да се прогнозира бъдещето на наемническите армии. Както видяхме, силата на 
наемниците преминава през векове на възход и падение, но никога не изчезва. Нуждата от подготвен 
войници, които бързо могат да бъдат дислоцирани на необходимото място в кратки срокове никога 
няма да изчезне. Напротив, развитието на войната в посока минимално количество-максимално 
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качество ще е идеално поле за развитието на наемническите армии, които със своя висок опит и 
професионализъм могат, при подходящата финансова мотивировка, да предложат необходимия 
отговор на основните проблеми пред съвременните държави – цената на войната и ограниченото 
време за водене на война, свързано с възможността от международна интервенция. В този смисъл, 
САЩ задават еталона за водене на съвременна война, довеждайки до съвършенство принципите на 
Светкавичната война (Blitzkrieg), създадени от Манщайн и Гудериан. Опасна перспектива пред 
развитието на наемническото дело е създаването на частни армии, които да се намират под 
корпоративен, а не под държавен контрол. Организации като МВФ например, които в момента не 
разполагат с физически инструменти за контролиране на своите длъжници,  могат да се изкушат да 
създадат свой собствен наказателен отряд, който да се използва в ситуации, като тази в Еквадор, 
когато президента отказа да плаща високите лихви и МВФ бяха принудени да приемат условията му, 
за да могат да си получат поне част от парите.  
 

Александър Стоянов 

 
                                                
1 Cemal Kafadar – Between Two worlds – The construction of the Ottoman State, (University of California 
Press, Los Angeles and London, 1996) 
2http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/07/05/british_defense_secretary_announces_major_force_cuts  
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КРАТКА ИСТОРИЯ НА 
КОНФЛИКТИТЕ В БЛИЗКИЯ 
ИЗТОК 
 

Близкият Изток (наричан още Западна Азия), винаги е бил един от най-проблематичните и 

конфликтни региони на Земята. Още от древни времена, когато Индоевропейци, Тюрки и 

Семити си оспорвали богатата Месопотамия, регионът е свидетел на безброй конфликти, 

алианси и кризи. В този смисъл, проблемите, които наблюдаваме и които анализаторите 

наричат „Арабската Пролет” са значими сами по себе си, но са продължение на дълга 

поредица от подобни процеси. Целта на настоящата статия не е да покаже посоката, в която 

ще поемат събитията в Близкия Изток, а да разкрие една обща картина на историята на 

региона и неговото гео-политическо значение в играта на Големите. 

 

Преди да преминем към хронологичната част, е редно да дефинираме какво ще разбираме под 

Близък Изток. За мен Близкият Изток представлява територията на следните държави: Турция, 

Сирия, Ирак, Иран, Йордания, Израел, Палестина, Ливан, Египет, Саудитска Арабия, Йемен, 

Оман, Обединените Арабски емирства, Катар, Бахрейн, Грузия, Армения и Азербайджан. От тук 

до края на статията, ще използвам този термин като сборно название на горепосочените 

страни. Но Защо точно тези държави? Признавам, че мотивацията ми се базира на 

историческият опит. Всяка една от тези държави неизменно е била свързана с процесите, които 

протичат в региона. Всеки по-значим конфликт или политическа криза засяга пряко всички тези 

държави. Отделните, по-малки конфронтации и проблеми, често засягат всички държави, 

намиращи се в съответният сектор на региона. 

 

Така например, войната в Нагорни Карабах засяга не само Армения и Азербайджан, но и 

Турция, Грузия и Иран. От друга страна, конфликтите между Израел и арабските държави 

винаги привличат вниманието на всички държави в региона. Турция, Египет и Иран биха могли 

да бъдат посочени към други региони. Истината е, че Турция, която винаги се е стремяла към 

Запада, в крайна сметка остава доста по-ангажирана с източните дела. Египет, която е 

африканска държава, рядко взима отношение към африканските проблеми, но за сметка на 

това винаги присъства в западно-азиатските. Иран от своя страна винаги е действал в западна 

посока. Всякакви конфликти на север и изток са били временни и рядко са имали сериозно 

влияние върху политическите решения. 

 

Най-накрая, не бива да забравяме, че за Великите Сили, Близкия Изток винаги е бил транзитна 

зона за търговските и военно-политически отношения между Европа и Азия. Ето защо, всяка 

държава, която има претенции да е член на Г8 има претенции и в Близкия Изток. Следователно, 
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нито една война, нито един преврат, нито един мирен договор, нито едно търговско 

споразумение, не могат да се случат без явната или задкулисна санкция на Големите. Това е 

факт, който никога не бива да се забравя и не бива да се подценява. 

 

ИСТОРИЯТА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ 
 

За първи път в историята, Персийският залив и бреговете на Червено море стават част от 

политиката на Европейските сили през ХVI в. Португалия е първата западна държава, която се 

опитва да наложи своя контрол над региона. Нейният основен противник е Османската 

Империя В крайна сметка, португалците излизат победители и контролът над търговските 

пътища в Индийския океан минава в техни ръце. Във военноморско отношение, малката 

иберийска държава също е първа сила. Галеоните й, оборудвани с най-модерната за времето си 

артилерия и командвани от най-опитните навигатори на изток от нос Добра Надежда, помитат 

всяка съпротива и дори мощния османски флот е принуден да премине в отбрана. Влиянието 

на португалците стига до там, че крал Жоао III (1521-1571г.) решава да се намеси в османско-

адалската1 инвазия на Етиопия.2 Португалците успяват да спасят Етиопия от настъплението на 

ислямските сили и по този начин слагат край на югоизточната османска експанзия.3 

Междувременно, Персийският залив се превръща в португалско езеро, след като Катар, 

Бахрейн, Хормуз и Мускат са завзети от иберийците. 

 

 

Карта – Близкия изток – 1719г.  
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Везните се накланят в полза на местните сили в началото на XVII в. Персия и Османската 

империя се възползват от отслабването на португалските позиции и откритата конфронтация на 

иберийците с двете нови морски сили – Англия и Нидерландия. Персия с радост приема 

подкрепата на протестантите и с тяхна помощ отнема Бахрейн и Хормуз от португалците.  

Англия и Нидерландия успяват да създадат свои търговски пунктове, но засилващата се мощ на 

Персия, както и Османската съпротива не позволяват възстановяването на европейското 

надмощие в региона. Освен упоритата местна съпротива, западните сили пренасочват 

вниманието си към Индия, където техните търговски фактории намират по-добра почва. 

Последната крепост на португалците в Персийския залив им е отнета в края на XVII в. от 

имамите на Оман. Възползвайки се от поредицата конфликти между Нидерландия и Англия4, 

оманците създават мощен флот, който започва да плячкосва португалски съдове и да отнема 

една след друга пограничните бази на иберийците. В Крайна сметка, Оман се превръща за 

кратко в първа морска сила в региона и налага властта си над Бахрейн, Катар, Сомалия, а на юг 

подчинява Занзибар и част от Западно-африканското крайбрежие. Мощта на Оман е сломена от 

последния велик персийски завоевател – шах Надир Ашраф през 1743г. 

  

Началото на XVIII в. бележи пореден период на дестабилизация. Сафавидите, които са на власт 

в Персия, започват да губят властта си за сметка на местни племенни вождове и управници. 

Финалният удар е нанесен от афганското нашествие през 1721г. Разпадането на Персия 

предизвиква мигновената реакция на Русия. Петър I Романов (1696-1725г.) решава да 

изпревари евентуална османска инвазия и потегля начело на петдесет хилядна армия към 

териториите на днешен Азербайджан. В рамките на няколко месеца, руснаците успяват да 

подчинят цялото западно и южно крайбрежие на Каспийско море. Провокирани от тяхната 

намеса, османците също се задействат и окупират западен Иран, Грузия и Армения. Нито Русия 

нито Османската империя успяват да стабилизират региона чрез завоеванията си. Притиснати 

от снабдителни проблеми, болести и съпротивата на местното население, двете империи не 

успяват да предотвратят появата на нова персийска династия – Афшаридите. Нейният пръв 

владетел – Надир, успява да прогони афганите и османците и притиска Русия, която е 

принудена да върне всички територии, завзети от Петър. Настъплението на Надир спечелва 

Грузия и Армения, Оман и западен Афганистан, но оставя една изтощена империя. След 

смъртта на Надир през 1746г., границите в Близкия Изток отново се стабилизират и ситуацията 

остава сравнително спокойна до 1798г. 

  

Този път спокойствието на Близкия Изток е нарушено от експедиционният корпус на Наполеон 

Бонапарт, който окупира Египет. Франция решава, че ако контролира Египет, би могла да 

изгради флот, с който да атакува британските колонии в Индия. Френската намеса е контрирана 

от съюза между Великобритания и Османската империя. Наполеон е принуден да се изтегли 

безславно, а голяма част от френския средиземноморски флот е потопена от гениалния 



 Военна История 
 

39 
 

Хорацио Нелсън. Египетската кампания на Наполеон засяга директно териториите на днешните 

Египет, Сирия, Израел, Палестина и Йордания. В следствие на интервенцията, мамелюците – 

елитът на египетското общество, издига османския губернатор Мухаммад Али като независим 

владетел. Отслабена от вътрешни противоречия, Османската Империя е принудена да приеме 

автономията на Египет. Така, наред с Османците и Персия, в Близкия изток се появява една 

нова сила – Египет. Силата на новия Египет е демонстрирана по време на Гръцкото въстание 

(1821-1829), когато египетските части смазват съпротивата на въстаниците в Пелопонес и Крит. 

В замяна, султан Махмуд II обещава де предаде Сирия на Мухаммад Али. След края на войната 

в Гърция, Османците отказват да спазят уговорката и Египет обявява война. Махмуд II е спасен 

от най-неочакваният съюзник – Русия.  Руската армия е прехвърлена в Сирия и Мала Азия, 

където разгромява египтяните. В замяна на помощта, османците дават специални 

преференции за руския флот в Проливите. Именно тези руски придобивки ще доведат до 

френско-британската коалиция, насочена срещу засилващата се руска мощ. 

 

 

Карта Египет, Османската империя и Близкия Изток – 1840г. 

 

 



 Военна История 
 

40 
 

Кримската война и конфликтите в Европа до края на XIX в. оказват малко влияние върху развоя 

на събитията в Близкия Изток. Със засилване на британското влияние в Османската империя, 

Великобритания се превръща в основния политически играч в региона. Британците получават 

пристанището Аден като своя база за действия срещу пиратите и постепенно, през следващия 

половин век, успяват да наложат властта си над по-голямата част от днешен Йемен.  

 

Британското присъствие в Египет също се засилва. През 1882, когато хедивът5 на Египет е 

принуден от протестиращата опозиция да направи промени в правителството, Великобритания 

и Франция изпращат средиземноморските си флоти към Александрия. Британската армия 

разбила опозиционните сили и наложила де факто окупация над страната. През 1914г., в 

началото на Първата Световна Война, Британците свалят тогавашния хедив и го заменят със 

султан, верен на Великобритания. 

 

Франция също не остава безучастна към събитията в региона. Въпреки че френското 

настъпление към Судан е спряно от британците, Франция успява да получи африканската част 

от входа на Червено Море – Джибути. По този начин, французите създават удобна база по пътя 

от Средиземно море към Далечния изток, а също така и към френски Мадагаскар на юг. 

Епохата на империализма и преразпределението на света между Великите сили привличат 

вниманието на още две европейски държави – Италия и Германия. Италия, която отчаяно се 

бори да се наложи след големите световни държави решава да завземе независимите 

територии на Етиопия, Сомалия и Еритрея. В края на 80те години на XIX в. Италианците успяват 

да завладеят Еритрея и по-голямата част от Сомалия. Настъплението им в Етиопия е спряно и 

след срамното поражение при Адуа (1896г.), Италия оттегля претенциите си. 

 

Германия е единствената колониална сила, която не действа пряко в Близкия Изток. Вместо да 

изпраща експедиционни корпуси и да рискува конфликт с останалите сили, Германия решава 

да използва икономически и дипломатически натиск, за да постигне интересите си. На първо 

място, Германия започва да инвестира сериозни суми в развитието на Османската империя и 

осъществяването на железопътни проекти, които да създадат железница, която да свързва 

Басра и Персийския залив с Германия. От друга страна, германците насърчават независимите 

държавици в северозападна Сомалия и с помощта на османски посредници, сключват редица 

споразумения с местните вождове. Въпреки това, трайното присъствие на Великобритания в 

региона ограничава германските възможност и Лондон не пропуска възможност да блокира 

германските проекти, налагайки и икономически и военен натиск на Османците и останалите 

страни в региона. 

 

Цялостната летаргия на местните държави, е нарушена от появата на нова сила в сърцето на 

арабската пустиня. Бедуинските племена на Недж са постепенно обединени под властта на 
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един човек – Абдул Азиз ибн Сауд. Енергичният и харизматичен лидер успява да обедини 

племената в Недж в началото на XX в. и скрит под шапката на привидна зависимост от 

Османската империя, Абдул Азиз търпеливо изчаква своя миг. 

  

И докато Англия се бори с Франция и Италия за контрола над Червено море, Русия също търси 

своя път към региона. Още през 1780г. императрица Екатерина II започва настъпление към 

Кавказ, Северна Грузия и част от Азербайджан са подчинени и до края на XVIII в. Русия стабилно 

е стъпила в Кавказ. Началото на XIXв. е белязано от конфликти с Османската Империя (1806-

1812г.; 1828-29г.) и Иран (1804-1813г.; 1826-1828г.). Русия си осигурява властта над северна 

Армения и цял Азербайджан. Последното голямо руско настъпление е в края на века, когато в 

хода на Руско-Турската война от 1877-78г., Петербург получава цяла днешна Грузия и южна 

Армения. Две десетилетия по-късно руското настъпление на югоизток продължава и със 

завладяването на Централна Азия, Русия получава втора граница с Иран.  

 

Така през 1913г, Близкият Изток е подложен на натиска на повечето велики сили, а 

единствените по-сериозни държави в региона – Османската Империя, Персия, Оман и 

Саудитска Арабия се намират в привидна безтегловност. 

 

ВОЙНАТА КОЯТО ЗАПОЧНА ВСИЧКИ ВОЙНИ 
 

Първата Световна война е може би най-значимият конфликт в човешката история. Мнозина ще 

спорят, че Втората Световна война е далеч по-важна, но това съвсем не е така. Втората Световна 

война е по-мащабна, по-модерна от гледна точка на въоръжение и техника и доста по-кървава. 

Но ефекта от нея изчезна точно 45 години след края й. Ефекта от Първата Световна война се 

усеща и до днес. Ще посоча няколко примера – проблемите в бивша Югославия; проблемите в 

Близкия Изток; Българският национален въпрос; колониалните кризи в Африка и т.н. Отделно от 

тези проблеми, Първата Световна война поражда още редица кризи и конфликти, които 

остават, въпреки изхода на Втората Световна война  - създаването на Съветският съюз. войните 

във Виетнам, създаването на Комунистически Китай, Руско-Полският конфликт и т.н. 

 

Що се отнася до Близкия Изток, то Първата Световна война е начертала онези граници и 

разделения, с които държавите от региона не могат да се примирят и до сега. Излишно е да се 

спираме върху хода на бойните действия или подробностите от преговорите. Важен е 

резултата. Османската империя е поделена между три държави – Великобритания, Франция и 

Кемалистка Турция. Великобритания излиза като основен печеливш от войната в региона и 

получава правото да избере първа новите си земи. Британците избират Ирак, Палестина и 

Йордания. Защо? Много просто, контролът над тези земи циментира Британският монопол 

върху сухоземните пътища между Азия и Европа и освен това се слага ръка и на морските 
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пътища – през Басра и през Суец. Палестина, Йордания и Ирак са естествено продължение на 

средиземноморските британски владения – Гибралтар, Малта и Кипър и също така позволяват 

връзка на комуникациите и железниците от Месопотамия към Египет. За Франция остават 

Сирия и Ливан като утешителна награда. Без да искам да пренебрегвам тези две държави, но 

предвид позициите на млада Турция и британският пръстен на юг и югоизток, Сирия и Ливан 

нямат абсолютно никакво стратегическо значение, освен за да служат като буфер пред 

евентуален турски реваншизъм.  

 

 

 
Карта – Близкия Изток в 1914г 

 

Междувременно Абдул Азиз успява да си изиграе картите правилно. Съюза му с Британия му 

носи нужните дивиденти и до 1933г., обединена Саудитска Арабия е факт в днешните си 

граници. Оман и Иран остават пасивни, радвайки се на британска протекция и незасегнати от 

войната. Паралелно с тези събития, под шапката на британския мандат но с парите на своите 

сънародници в САЩ, евреите започват да се заселват в Палестина, създавайки своите прочути 

кибуци. Мнозина смятат че 1948г. поставя началото на еврейският въпрос, но истината е, че 

всичко започва доста по-рано, още през 1921г. Войната между палестинци и евреи започва 

подмолно, водена от тайни организации, сформирани и от двете страни. Британската позиция 

остава дистанцирана, макар да не е рядкост англичаните да подкрепят и двете групи 

едновременно. 
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30те години на миналия век се оказват относително спокойни за Изтока. Втората Световна война 

също слабо засяга Региона, който остава в страни от основите конфликти. Истинската промяна 

идва след 1945г., когато Великобритания и Франция признават своята невъзможност да 

поддържат своите колониални владения и започва процеса не деколонизация. Именно тези 

процеси довеждат до промяна на управленският елит в повечето близкоизточни страни и 

извеждат на преден план диктаторските режими. Там където военните остават верни на 

монархията, се налага абсолютно монархическо управление. От друга страна, подкрепата на 

САЩ и Европа за създаването на Израел превръщат СССР в желан съюзник на арабите. 

Паралелно с това, създадената от Йордания Арабска лига, започва да действа за отстояване 

независимостта на арабските страни в рамките на двуполюсни модел. Възползвайки се от 

своето гранично положение, арабските държави се стремят да извлекат максимална полза и се 

радват на значителни субсидии както от страна на Запада, така и от страна на Варшавския 

Договор. Конфликтите с Израел се превръщат в основен дестабилизиращ фактор в региона. 

Арабите доказват че не са пасивен приемник на чуждата воля. Суецката криза (1956г.) се 

разрешава в полза на Египет, а петролното ембарго, наложено от ОАЕ през 1973г. води но 

небивала икономическа криза в цял свят. Тази криза е доста по-мащабна и дълготрайна от 

сегашната и е окончателно преодоляна в Западна Европа едва в началото на 90те години на 

миналия век. Междувременно, ефекта от кризата се чувства и от тази страна на Желязната 

завеса. Именно в края на 70е и началото 80те години, бившите съветски сателити натрупват 

своите огромни дългове към Запада. Като отговор на тези дългове Чеушеско започва 

политиката на затягане на коланите, която хвърля Румъния в един от най-черните периоди от 

историята й. 

  

1979г. носи още една важна промяна – свалянето на монархията в Иран. Отстраняването на 

прозападния шах Мохамад Пахлави води до създаване на ислямска република, оглавена от 

религиозния водач на шиитите – Рухолах Хомейни. Ислямската република се превръща в 

непредвидим фактор в региона и опасенията от подобни събития в Ирак подтикват Саддам 

Хюсеин да започне война (1980-1988г.). Войната между Ирак и Иран е най-дългата 

конвенционална война в историята на XX в., но въпреки хилядите жертви, ефекта от нея е 

нулев. Напрежението между двете страни остава, а борбата между шиити и сунити е подсилена 

от нова доза непримиримост. Впрочем, тя се оказва и последния голям военен конфликт през 

Студента Война.  

 

Падането на Берлинската стена и разпадането на СССР донасят повече въпроси отколкото 

отговори. Кавказ е хвърлен в продължаваща и до днес поредица от локални конфликти а 

превръщането на САЩ в единствена супер сила, води до неминуемото дестабилизиране на 

целия Близък Изток. Войната в Залива само потвърждава този факт. Премахването на 

Съветското влияние не променя анти-западните настроения сред арабската общественост, а 
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интервенцията в Ирак само подсилва опасенията, че Запада се готви за нова колониална епоха. 

САЩ са принудени да купуват скъпо сговорчивостта на Египет и Саудитска арабия, които се 

превръщат в основните движещи сили в Арабската лига.  Притискани от своите разрастващи се 

интереси, лидерите във Вашингтон са принудени да изискат отстъпки от Израел и 

палестинският въпрос отново излиза на преден план. 

 

Събитията от последните 15 години все още не са достигнали своя завършек и аз, като човек, 

който е сравнително бегло запознат с детайлите на най-новата история на Изтока ще се 

въздържа от директен коментар. Факт е обаче, че Турция и Иран се издигат все повече като 

водещи сили в региона, за сметка на отслабващите позиции на арабите. Същевременно Русия 

излезе от шока на пост-комунизма и отново дава заявки да е арбитър на конфликтите в Близкия 

Изток. Заменяйки ракетите с газ и петрол, Москва умело лавира между своя сговор с НАТО и ЕС 

и интересите си сред арабските държави. От друга страна оръжейния пазар продължава да 

оказва значително влияние върху политиката на Големите. Размирици и конфликти в региона 

неминуемо ще увеличат военните бюджети, а от там и постъпленията в хазната на основните 

износители на оръжие. Не бива да се подценява и растящото влияние на Китай. Новото 

икономическо чудо намира добър прием на близкоизточните пазари и Пекин ясно заявява 

намерението си да участва в санкционирането на близкоизточните процеси. 

 

Съвсем отделна линия в разказа ни заемат и терористичните групировки и тяхната задочна 

война със САЩ. Под шапката на войната с Терора, САЩ окупираха най-голямата производителка 

на наркотици в света – Афганистан, както и една от водещите производителки на петрол – Ирак. 

Като добавим американските бази в Саудитска Арабия, Кувейт, Оман, Йордания и Джибути, 

получаваме една система на контрол, която доста напомня за Британската век по-рано. 

Въпреки това, все по-неясно става кой на кого дава пари и дали всъщност Саудитска Арабия и 

ОАЕ нямат по-голям дял във вземането на решения, от колкото се предполага. Само бъдещето 

ще покаже кой и как точно е раздавал картите на Близкоизточната маса. За сега ни остава да 

следим събитията от Арабската Пролет и да се надяваме, че невинните хора ще пострадат 

възможно най-малко, докато бездушните великани преместват пешките върху игралната дъска. 

 

Александър Стоянов 
                                                

БЕЛЕЖКИ 
1 Османците подпомагат на султаната Адал (днешните Еритрея и Джибути) в неговата източна експанзия 
срещу Етиопия. В замяна, имамът на Адал – Ахмад ибн Ибрахим Гази (1529-1543), става васал на 
османците и се съгласява да не допуска португалски флот в Червено море. 
2 Етиопия е християнска(православна) държава и още в края на XV в. влиза в съюз с португалците. 
3 Адал е ликвидиран като държава. Голяма част от земите му са включени в Етиопия. Крайбрежните зони 
на Еритрея и Джибути стават директно владение на Османската империя. 
4 Трите Англо-Холандски войни - 1652–1654г.; 1665–1667г.; 1672–1674г.; 
5Титлата на египетските владетели след 1867. 
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ДЖИХАДЪТ 

Руслан Трад  

 

Терорът е престъпление срещу човечеството. Понятията „религия“ и „терор“ нямат общо 

помежду си, защото всички религии отхвърлят и порицават тероризма. По своята същност 

терорът е престъпление, а чрез него се извършват още други престъпления: срещу Бог, срещу 

човечеството, срещу хората, срещу самия себе си и срещу представителите на своята 

общност.  

Според исляма човекът, който е „Най-ценното от всички създания“ (17:70), е създаден от 

Всевишния „с превъзходен облик“, защото Всевишния е този, който „съживява и умъртвява“ 

(3:156), и заповедта е: „И не убивайте човек – това Аллах е възбранил, освен по право.“ (6:151). 

Животът, който е отреден от Бог не може да бъде отнет от друг. „Който убие човек не за човек 

или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора.“ (5:32) 

Трябва да се обърне особено внимание на разпространението на терористичните актове. 

Откриването на причините, подтикващи хората към подобни деяния и отстраняването им, са 

сред основните задължения на човешкото общество. Пренебрежителното отношение към този 

въпрос, помощта или непредприемането на мерки за предотвратяването на подобни актове, 

също е престъпление към човечеството.  

Невежеството и погрешната осведоменост подхранват заблудите. Те от своя страна водят до 

фанатизъм, а фанатизмът отваря врата към терора. Когато става това се отнася до религията, 

положението става още по-сложно. Хората, които не са осведомени достатъчни добре за 

своята религия не са в състояние да правят съпоставка между реалния живот и ценностите, в 

които вярват. В това положение или се отчуждават от живота и вършат безсмислени постъпки 

или подценяват ценностите, които притежават. Тероризмът всъщност е резултат от безпътие и 

отчаяност. В безизходица се изпада вследствие на липса на опит и знание, а отчаяността 

произтича от изчерпването на възможности.  

В средствата за масова информация, не само у нас, много често понятието терор се произнася 

заедно с понятието „ислям“, а във връзка с терористите-самоубийци, се поставя и понятието 

мюсюлмани. В какво отношение се намират понятията „джихад“ и терор? Как се отнася исляма 

към терористите-самоубийци? 

В последната третина на XX век, във връзка с активизирането на радикалните, често 

екстремистки тенденции в ислямския свят, съпроводени от известните трагични събития, зад 

лозунгите на джихадизма, „джихада“ и др. зазвучаха гласовете – по-често в пресата, отколкото 

в науката, утвърждаващи исляма като идеална почва за военно-политическа конфронтация.  

От години наред ислямското съсловие стои настрани, изразявайки мнението, че „ислямът и 

тероризмът са две несъвместими понятия“. Но събитията от 11 септември са факт. След тях 

последваха редица бомбени атентати както в европейски страни, така и в мюсюлмански 
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държави. Не трябваше ли най-вече мюсюлманите, интелектуалците, да издигнат глас срещу 

това? 

Днес хората масово не познават исляма, дори в религиозните среди- Мюсюлманите трябваше 

открито да заявят: „В истинския ислям няма тероризъм.“ Според исляма убийството на един 

човек е равно на отричането на Бога. Никой няма право да убива човек. Дори и по време на 

война невинните хора трябва да бъдат пощадени. По този казус никой няма право да издава 

фетва.1 Никой няма право да става камикадзе. Недопустимо е някой да се обвие с експлозиви и 

да излезе сред невинното население. Каквато и религия да изповядват хората, сред които 

влизат тези камикадзета, действията им са осъдителни от гледна точка на религията.  

Използването на термина „ислямски свят“ е неправилно. Има места, държави, области, където 

живеят мюсюлмани. При много от тях религията се наблюдава само като културен аспект. За 

голямо съжаление, мюсюлманските страни преминават през период, в който терористичните 

актове заплашват тяхната вътрешна и външна сигурност. Начело със страните от Близкия изток, 

наличието на терористични групи в ислямските страни се дължи на много фактори – 

икономическата нестабилност, социални и политически проблеми, културен упадък. 

Установено е, че някои от терористичните групировки са подкрепяни от правителствата, за да 

бъдат използвани срещу други терористични организации. Тази държавна подкрепа допринася 

за издигането им и натрупването на сила, а след това и към изпускане на контрола върху тях. 

Други терористични организации са подкрепяни отвън заради икономически или други 

интереси в тези страни. 

Изоставането на ислямските страни през последните два столетия в сферата на науката и 

технологията, а също и в икономиката, довежда до културна криза и поражда още повече 

проблеми. Поради своята слабост мюсюлманските държави не успяват да се възстановят и това 

доведе до положението на експлоатирани и зависими. В тази атмосфера е съвсем естествено 

да се заради тероризъм и насилие. Дори на тези земи да не живееха мюсюлмани, резултатът 

пак щеше да е същият – поява на терористични формирования на базата на недоволството. 

Някои свързват образуването на терористични организации в ислямските страни с 

предписанията на исляма и го наричат „ислямски тероризъм“. 

Скандиранията и протестите, организирани от радикали или хората, които участват в тях, 

използват някои ислямски термини, начело с „джихад“, и стават причина да се прави връзката 

тероризъм-ислям. Нормално е терористът или организацията му, да използват всякакви 

средства, дори религиозни призиви, за да се харесат на обществото и да убедят самите себе си. 

Не виждат нищо нередно в това да използват всякакви средства за постигане на цел.  

След като някои терористични групировки използват понятието джихад в своите призиви, 

редно е да се поясни значението на тази дума. С джихад се означава всеки стремеж, усилие и 

старание на мюсюлманина по пътя към Бога за спечелване на неговото благоволение. За 

джихад се счита и всяко усилие и стремеж за овладяване на страстите в човек, за обуздаване на 

собственото му его, както и старанието на всеки според положението му. Джихад е налице и в 

моменти, когато мюсюлманите биват нападнати или ако има такива опасения, за да се вземат 

необходимите мерки с цел запазване на достойнството и честта.  

                                                             
1 Правно решение, което се издава на базата на ислямското право от имам. 
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Целта на войните е опазване достойнството и собствеността на мюсюлманите. От тази гледна 

точка джихадът под формата на военни действия е позволено средство. Но никой не може да 

обяви война, освен държавата – нито личност отделно или организация.  

Може ли да бъде определено като джихад убиването на цивилни, жени, деца, възрастни, 

стрелбата с автоматично оръжие насред пазар, взривяването на автомобили, самоубийства и 

т.н. ако изпълнителите са мюсюлмани? Действията на подобни хора и организации не са 

съгласувани с властите и органите на властта, те не се отчитат пред никого. Дали действията на 

терористи, атентатори, могат да бъдат считани за джихад? Несъмнено въпроси, които си 

задават мнозина в и извън ислямските страни.  

В исляма военните правила по време на джихад се определят от Свещения Коран и традицията 

на Пророка Мухаммад.2 

Отношението към врага да не бъде жестоко 

Целта на Пророка, дори по време на битка, не била да потисне противника физически и 

духовно. Именно от традицията на Пророка се научава, че трябва да има състрадание към 

хората, дори да са наши врагове. Осем години след преселението (Хиджра), Пророка изпратил 

военен отряд от триста души начело с именития пълководец Халид ибн Уалид. Посъветвал ги 

да не предприемат военни действия, докато не бъдат нападнати. Но когато противниковото 

племе видяло войската на Халид, преминало към нападение. По време на битката бил убит 

младеж пред очите на неговата любима. Жената отишла до своя любим, прегърнала го и от 

мъка починала до него. По-късно разказали случилото се на Пророка и той казал: „Никой от вас 

ли не прояви малко милост.“ Когато му казали, че Халид убил няколко заложници, отговорът 

бил: „Всевишни, потвърждавам, че съм далеч от нещата, които е извършил Халид. Не съм му 

заповядал това, което е направил.“3 

Забрана за изтезание 

Пророка не разрешавал противниците да се изтезават. Сухейл ибн Амър бил един от видните 

мъже сред немюсюлманите. Също така бил и един от хората, които обиждали Пророка и 

организирали нападения срещу мюсюлманите. Той бил пленен при битката при Бедир. Опитал 

се да избяга, но неуспешно. Чули се предложения да му бъдат избити зъбите, за да не 

осквернява повече Пророка, на което Мухаммад отвърнал: „Аз не мога да го изтезавам. Ако го 

накажа, Всевишният ще ме накаже. Освен това се надявам, че един ден той ще направи нещо, 

което ще е полезно.“ Когато някои меканци смятали да се откажат от исляма след смъртта на 

Пророка, именно Сухейл им попречил с думите: „Вие бяхте последните, приели исляма, не 

ставайки първите, отказали се от него.“ 

Уважение към жертвите на врага 

Езичниците имали обичай да отрязват ушите, носа, срамните части и да разпорват корема на 

убитите в битка противници. Това те смятали за отмъщение. Когато в битката при Ухуд Пророка 

                                                             
2
Цитати по „Терорът и самоубийствените атентати в светлината на Корана и Традицията на Пророка“, 

проф. Д-р. Хамза Актан. 
3Ibn Kathir 1976, 3/591, Terror And Suicide Attacks: An Islamic Perspective 
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видял, че тялото на чичо му Хамза било разкъсано, се натъжил и казал: „Ако Всевишния ми 

отреди един ден победа, ще направя същото на трийсет неверника.“ По този повод било 

низпослано знамението: „И ако наказвате (о, вярващи), накажете със същото, с което са ви 

наказали! А ако търпите, това е най-доброто за търпеливите.“ (16:126) и Пророкът се отрекъл 

от обещанието си и дал милостиня заради нарушения обет.  

Не се нападат цивилни и беззащитни 

Пророка често предупреждавал сподвижниците си да не убиват хора, които не участват в 

битката. След превземането на Мека, в битката при Хунейн, започната от племената Бану 

Ханифа и Сакиф, между мъртвите Пророка видял мъртва жена и попитал: „Какво е това, което 

виждам?“. Отговорили му: „Войската на Халид ибн Уалид уби тази жена.“ Пророка веднага 

заповядал на един от присъстващите: „Настигни Халид и му кажи, че Пратеника на Аллах му 

забранява да убива деца, жени и слуги.“ Друг го попитал: „Пратенико на Аллах, те не са ли деца 

на неверниците?“ Пророка отвърнал: „Най-праведните от вас не бяха ли деца на неверници? 

Всяко новородено дете е невинно.“ 

Мюсюлмани също не трябва да се нападат 

След като военните правила забраняват убиването на беззащитни хора, дори те да са 

неверници, разбира се, че забраната се отнася и спрямо мюсюлманите. По времето на Пророка 

не е имало случай на убийства на мюсюлмани от други мюсюлмани във война. Не можело да 

се убиват мюсюлмани дори по невнимание. Днес под името джихад се убиват дори 

мюсюлмани. Как може това да е приемливо? Как може тези организации да смятат, че Бог е 

доволен от действията им? 

Трябва да се спазват правилата на военната йерархия 

Друго важно правило на джихада е да се действа под ръководството на един център, 

определен от мюсюлманите. Хора и групировки, които действат на своя глава, без да се отчитат 

пред никого за извършеното, могат да създават единствено хаос. Фактът, че няма такъв център 

не оправдава действията на безотговорните и независими групировки. Не може да се създава 

хаос уж от името на джихада. При подобни обстоятелства грубите действия, отклоняването от 

целта и нанасянето на реда вместо полза, са естествен резултат.  

Оказване на хуманитарна помощ на противника 

Джихадът не винаги е във вреда на противника. Понякога помощта към изпаднал в беда 

противник също влиза в рамките на джихада. Подобна постъпка спомага за намаляване на 

враждебността. След преселението в Мека настъпили глад и суша, а Пророка изпратил там 

материална помощ от зърнени храни, фурми, храна за животните и малко злато.  

Войната е крайна мярка 

Под джихад не се разбира непременно използването на насилие. Това става ясно от факта, че 

до битката при Бедир, войната била забранена. Защо Пророка порицал изпратения в 

покрайнините на Мека Абдуллах ибн Джахш, който нападнал керван, убил няколко души, а 
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част от тях взел за заложници и донесъл стоката в Медина? Защото това събитие се случило в 

забранените за водене на война месеци и, също така нямало предпоставки за война с Курайш и 

техните съюзници.  

Атентаторите самоубийци, които убиват цивилни по оживените улици, тези които взривяват 

автобуси, разрушават сгради, отвличат и убиват невинни хора, как могат да бъдат наречени 

„мъченици“, както сами се наричат те. Изобщо как могат да използват думата „джихад“ за 

действията си? От гледна точка на исляма това е невъзможно и неприемливо. Реално, 

мюсюлманите нямат полза от подобни действия. Освен, че често са първите жертви на 

тероризма, образът им се очерня за десетилетия напред.  

Според изследователя и писател, Али Булач, когато искаме да разберем постъпките и 

поведението на мюсюлманите, да добием обща и правилна представа за техните действия, 

трябва да имаме в предвид три основни неща: 

 Първо, дали постъпките на мюсюлманина или общността на мюсюлманите са в 

очертаните от Корана и сунната (традицията) граници. 

 Второ, развитието на мюсюлманите и тяхната култура и традиции. 

 Трето, изводите и мислите на някой, който ги наблюдава и изследва.  

Много често тези три основни фактора се смесват и трудно може да се определи кои фактори 

стоят в основата на религията, кое е в резултат на ограничено разбиране, кое е придобито чрез 

опит и на последно място, кое е в резултат на наблюдение и грешна представа. По време на 

борбите на ислямските страни за независимост в близкото минало, понятието джихад се 

превръща в енергия, която придава активност на хората. Вследствие на това много ислямски 

учени и политически лидери обявяват джихад срещу колониализма. В борбата срещу чуждия 

нашественик в Кавказ, Индия и Близкия изток, джихадът се използва, като отбранително 

средство. Тъй като основен обект , срещу който се води джихадът са „западните сили“ се 

поражда представата, че борбата трябва да се води срещу религиозната и политическа култура 

на „другите“.  

Днес пред мюсюлманите стоят редица въпроси, които трябва да намерят своето решение. Не 

утре, а днес и веднага. Защото радикализмът е първо опасен именно за исляма като религия и 

за мюсюлманите в частност. Незнанието трябва да бъде поправено, но не чрез засилване на 

религиозни учреждения, а със засилване на ролята на държавата и институциите. Ислямското 

възраждане се схваща като заплаха, както от страна на местните (управляващи) светски елити, 

така и от страна на западните правителства и многонационалните компании, имащи 

икономически интереси в ислямския свят. Увеличените пропорции на религията в личната и 

обществената сфера осезаемо намаляват шансовете за успех на амбициите за модернизация, 

разбрана обаче като усвояване и механично прилагане на западните светски културологични 

модели и ценности. Тъй като ислямският активизъм не съответства на съвременните светски 

виждания за обществено устройство и развитие, на него се гледа като на ретроградно и 

антимодерно движение, а не като на алтернативна визия и практика за организация на 

мюсюлманските общества. Този едностранчив и субективен подход от страна на Запада във 

взаимодействието му с ислямския свят и липсата на желание за вникване в историко-

социалните специфики на мюсюлманската общност предопределят широко разпространеното 

схващане за ирационалността и дори опасността, които се крият в ислямския активизъм. 
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“През 1990 г., “Економист” поставя тези въпроси във въображаем диалог в перспектива между 

християнски и мюсюлмански религиозни водачи, които водят следния разговор: 

“Безпокои ме обстоятелството, че толкова много хора, изглежда, си представят следващия 

период от историята като борба между твоята и моята част на света. Вярно е, че живеем врата 

до врата, също така е вярно, че в миналото сме се сблъсквали болезнено много пъти. Но почти 

2000 години след раждането на вашия Христос и повече от 1400 години от раждането на нашия 

Мохамед нека започнем с въпроса наистина ли всичко това трябва да се случи отново?!”4 

 

                                                             
4“Islam and the West”, The Economist, December 22, 1990, p.18 
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