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АВТОРЕФЕРАТ 

Предмет на научното изследване е протестът, разглеждан като израз на 

демократична култура, но и като култура на демократично себеизразяване 

срещу властта. Дисертацията отличава протеста освен като изразна форма и 

като катализатор на общественото съзнание. Конкретните прояви на 

демократична култура, „стилистиката” им на демократично себеизразяване 

срещу властта са предмет на колективна памет, съответно придобиващ 

известно собствено влияние върху по-нататъшното развитие на гражданско 

самосъзнание. 

Обект на изследване са масовите протести в централноевропейските 

социалистически страни по време на Студената война и тяхното отражение в 

България, от една страна, както и липсата на протести в българската 

действителност, от друга. 

Анализът в настоящото изложение цели да установи характеристики на 

нагласите и ценностите, които тези протести изразяват, приоритетни към 

момента на тяхното провеждане. 

Целта на дисертацията е да намери закономерности и етапи в 

развитието на тези нагласи и ценности в страните от Източния блок, създаден 

от Съветския съюз след Втората световна война, съответно на развитието на 

общественото съзнание в демократична посока, както и да ги съпостави с 

процесите на демократизация на общественото съзнание в България, като 

един от съществените фактори, отговорни за динамиката и темповете на 

развитие на българското демократично общество. 

Първите масови протести в централноевропейските страни са добре 

представени в литературата. Липсва обаче опит за цялостен анализ на 

процеса на демократизация. Не е реализиран и съпоставителен анализ на 

масовите протести в Централна Европа преди 1989 г. и тези в България от 
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1989 г. Тези липси са особено важни като обстоятелство затрудняващо хода 

на настоящото изследване, но пък го правят новаторско и интересно. 

В историографията могат да се намерят съпоставки между протестите в 

Полша, Унгария и Чехословакия, както и на ситуацията по това време в 

България, което е направено в труда на Искра Баева „Източна Европа след 

Сталин 1953-1956 Полша, Унгария, България и Чехословакия” (С., 1995). 

Първата глава на дисертацията стъпва именно върху този исторически 

преглед, като на базата на богатия фактологичен материал, допълнен от 

изследвания отнесени до Източна Европа на Ричард Крамптън1, Джоузеф 

Ротфилд2, Пол Цинър3 Чарлс Гати4, Тони Джуд5, Искра Баева6, Драгомир 

Драганов7 е направен опит за анализ на процеса на демократизация на 

общественото съзнание, съпътстващ първите масови протести. Важна 

информация е извлечена от спомените на участниците8 в първия опит за 

противопоставяне на системата в Полша и Унгария през 50-те години и 

съответно на ставащото по същото време в България, както и от научните 

изследвания9. 

                                                           

1 Crampton, R. J. Eastern Europe in the twentieth century – and after. London and New York, Routledge, 2008. 

 2 Rothschild, Joseph. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. 

Oxford, 1989. 
3 Zinner, Paul. National communism and popular revolt in Eastern Europe. New York, Columbia uni. press, 

1956. 
4 Gati, Charles . Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt. Stanford 

University Press.  2006. 
5 Джуд, Тони. След войната. История на Европа след 1945 г., С.2010.; Judt, T. The Rediscovery of 

Central Europe. – In: Graubard, S., ed. Daedalus. Journal of the American academy of arts and sciences, 

winter 1990. Eastern Europe….Central Europe…Europe,  p. 23-54. 
6 Баева, Искра. Източна Европа през XX век. Идеи, конфликти, митове. Парадигма. С. 2010. 
7 Драганов, Драгомир. Записки по политическа история на Европа и САЩ през съвременната епоха. 

Велико Търново 2006. 
8 Берта, Булчу. Писатели, артисти, затвори. С. 1992; Бибо, Ищван. Политика, морал, демокрация. 

София:изд. Ерго, 2003; Бернов, Ю. Польша 50-х.- Международная жизнь, январь 1990; Kopacsi, S. In the 

name of the working class. Grove Press 1987; Документален Филм – Poznan-Budapeszt 1956, Polish- 

Hungarian Solidarity 1956, Copyright 2006, Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland Department of 

Promotion; Милош, Чеслав. Поробеният разум. Варна, 1992; Топенчаров, Владимир. Бесове на моето 

време. С., 1993; Марков, Георги. Унгарската есен. – В: Задочни репортажи за България, С., 1990. 
9 Александров, Валенти. Унгарската революция 1956 . С. 2007; Бекеш, Чаба, Райнер, Янош. 1956 

Унгарската революция. ИК огледало С, 2006.; Контлер, Ласло. История на Унгария. С.2009; Литван, 

Дьорд. Унгарската революция от 1956 г. Исторически преглед, кн. 6/1996; Хорват, Миклош. Унгарската 

народна армия и революцията от 1956 година. - В: Български военен преглед. С. 1993; Тимовски, Михаил, 
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Втората глава на дисертацията засяга следващия масов протест в 

региона през 1968 г. в Чехословакия, кулминацията на който е предшествана 

от мартенския протест на студенти и интелигенция в Полша от същата 

година. Основните източници за написването на тази глава са научни 

разработки, анализиращи полски и чехословашки изворов материал, каквито 

са трудовете на Искра Баева10, Теодоричка Готовска-Хенце11, Ангел 

Николов12, Ивана Скалова13, Тад Шулц14, Р. А. Ремънгтън15, Ян Рихлик16. 

Задълбочени изводи за състоянието на общественото съзнание по време 

на първите протести в Чехословакия са направени и от Вацлав Хавел 

(„Задочен разпит” 1992; „Ела, революцийо на духа!”) и Адам Михник. Тях 

използвам пряко, като те подпомагат оценката ми за наличието на 

трансформация на общественото съзнание, намерила израз в събитията от 

1968 г. Използвала съм и оценките и заключенията на научни разработки 

отнасящи се за „Пражката пролет” на Искра Баева17, Владимир Мигев18, 

Наталия Христова19, Йордан Баев20. 

                                                                                                                                                                                     

Ян Кеневич, Йежи Холцер. История на Полша. Велико Търново, 1998; Замойски, Адам. Полският път. 

Хилядолетна история на поляците и тяхната култура. Велико Търново. Абагар. 2005; Persak, Krzysztof. 

The Polish-Soviet confrontation in 1956 and the attempted  soviet military intervention in Poland.  - In : Cox. T. 

Challenging communism in Eastern Europe:1956 and it’s legacy. Routledge 2008; Szakolczai, Atila. The main 

Provincial Centers of 1956- Revolution:Gyor and Miskolc. -  In: T. Cox. Op. cit., pp.123-140; Tony Kemp-

Welch. Dethroning Stalin : Poland 1956 and its Legacy -  In: T. Cox. Challenging communism in Eastern 

Europe: 1956 and its legacy. Routledge 2008.; Попова, Екатерина. Унгарската революция от 1956 година 

през погледа на българското дипломатическо представителство в Будапеща. – Военноисторически 

сборник, бр.6, 1994; Мигев, Влладимир. Българските писатели и политическата власт в България (1944- 

1970 г.) С., 2001; Дойнов, Пламен. Априлският пленум и литературата. Унгарското въстания и 

българските писатели, С. 2007. 
10 Баева, Искра. Полският март 1968: властта срещу интелигенцията. В: Модерният историк. 

Въображение, информираност, поколения. С. 1999. 
11 Готовска-Хенце, Теодоричка. Чешките писатели- предвестници на Пражката пролет. - Минало, № I., 

2003. 
12 Николов, Ангел. Горещото лято на 68-а. Пражката пролет, братската помощ на НР България. С., 2013. 
13 Скалова, Ивана. Участието на България в смазването на Пражката пролет 1968. С. ,2001. 
14 Szulc, Tad. Czechoslovakia since World War Second. New York, 1972. 
15 Remington, R.A. Winter in Praque. Documents on Czechoslovak Communism in crisis. The M.I. T. press, 

1969. 
16 Рихлик, Ян, Владимир Пенчев.История на Чехия. Парадигма, С., 2010. 
17 Баева, Искра. България и „Пражката пролет“ 1968 г. – Политически изследвания, кн.1, 1993; Ролята на 

българския печат в Пражката пролет 1968 г. – В: Българската журналистика 160 години. Минало – 

настояще – перспективи. Научни студии, статии,съобщения. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2006, 225–
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За емоцията и реакцията в България на събитията в Чехословакия 

разказва Георги Марков в „задочните” си репортажи и в книгата си Пражка 

Пролет – есета21. Спомени на участници и свидетели в нахлуването в 

Чехословакия през август 1968 г., както и на репресирани поради 

непримиримата си позиция към тази агресия са поместени в тематични 

броеве за 1968 година на сп. L’Europeо (юни 2008), на Литературен вестник 

(бр. 26, 16-22. 07. 2008), на Homo bohemicus (кн. 4, 2008). Такива са и 

публикуваните дневникови записи на Борис Делчев22 и Христо Радевски23. 

За характерния начин на протест в Чехословакия – чрез пародийни и 

хумористични анекдоти, написани по чехословашките улици срещу военната 

интервенция на Варшавския договор, ползвам книгата на Бен Луис „Сърп и... 

Пук! История на комунизма разказана с анекдоти” (С., 2010). 

В тази глава от дисертацията са използвани две интервюта на авторката 

с участници в процесите в България, свързани с Пражката пролет, които 

поради изразената си критична позиция са репресирани от българските 

власти24, както и едно интервю с български студент, който през 1968 г. става 

свидетел на събитията в Чехословакия25. 

Информация за протестния заряд на централноевропейските 

социалистически страни през 70-те и 80-те години и възникването на 

                                                                                                                                                                                     

235; Митовете за и около „Пражката пролет`68“; Правенето на герои и антигерои в историята на Източна 

Европа – по примера на Пражката пролет`68. – В: Източна Европа през XX век. С. 2010. 
18 Мигев, Владимир. Пражката пролет ‘68 и България. С. 2005. 
19 Христова, Наталия. Предизвикателствата на 1968 година. – В: Специфика на българското 

„дисидентсво”. Власт и интелигенция 1956-1989. Пловдив, 2005. 
20 Баев, Йордан. Военнополитическите конфликти след Втората световна война и България. С., 

1995;Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война. С., 2010. 
21 Марков, Георги. Задочни репортажи за България. С., 1995; Пражка пролет – есета. С.  2006. 
22  Делчев, Борис. Дневник, С., 1995. 
23 Радевски, Христо. Разговор със себе си. Непуликуван дневник. С., 2000. 
24 Разговор на авторката с Александър Димитров от месец май 2013 г.; Разговор на авторката с Алфред 

Фосколо от  месец август 2012 г. 
25 Разговор с Ангел Николов проведен през месец юни 2013 г. 
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неформалните организации в този период дават както спомените на 

участниците в тях26, така и научните публикации по въпроса27. 

За контраста на протестите в централноевропейските социалистически 

страни с българската действителност използвам книгата на Лъчезар Заркин 

„Вулкан.  Документална книга за живота на политическия затворник Георги 

Заркин” („Лъки-62”, С., 2006), както и книгата на Владимир Мигев 

„Пражката пролет ’68 и България” (С. 2005), даващи информация за 

затягането на режима в България от края на 60-те и през 70-те години. 

Книгата на Иван Еленков “Културният фронт. Българската култура 

през епохата на комунизма – политическо управление, идеологически 

основания, институционални режими” (С. 2007) дава данни  за контраста с 

българската действителност от гледна точка на липсата на традиция на 

интелектуална съпротива срещу комунизма и дори обратно - за 

легитимацията на режима чрез авторитета на високата култура и този на 

нейните най-значими представители. 

За създаването на неформалните организации в България ползвам 

оценките и заключенията на Искра Баева28, на Е. Иванова29 и на Наталия 

                                                           

26 Валенса, Лех. Пътят на надеждата. С. 1992.; Михник, Адам. Коленичи се само пред Бога. С. 1933; 

Документален филм „Черният четвъртък”, режисьор Антони Краузе, 2011, 105 мин; Хавел, Вацлав. За 

смисъла на харта’77 . Homo bohemicus. кн. 4, 2004; Задочен разпит. Народна култура.С. 1992. 
27 Младенов, Б; И. Дамянов. Политическа история на Европа. С. 1997; Тимовски, Михаил, Ян 

Кеневич,Йежи Холцер. История на Полша. Велико Търново, 1998; Замойски, Адам. Полският път. 

Хилядолетна история на поляците и тяхната култура. Велико Търново. Абагар. 2005; Динева, Д., 

Посланието на „Солидарност” към трудещите се от Източна Европа – реакции и оценки. - 

Международни отношения, кн. 6, 1996; Готовска- Хенце,Теодоричка. За идейно политическия профил на 

чехословашката  Харта’77. - Исторически преглед, кн. 3-4, 1999; Homo bohemicus. Декларация на 

Харта’77 от 1 януари 1977. Кн.4/2004; Рихлик, Ян, Владимир Пенчев. История на Чехия. 

Парадигма,София, 2010.; Контлер, Ласло. История на Унгария. С.2009; Crampton, R. J. Eastern Europe in 

the twentieth century – and after. London and New York, Routledge, 2008; Ash, T.G., The Polish Revolution: 

Solidarity. New York, Scribner’s, 1984; Gliksman, Adam. The NSZZ ‘Solidarnosc” of Malopolska history, 

structure, activities. Krakow 2005; Kolodziejski, Stanislaw., Roman Marcinek, Jakub Polit. History of Poland; 

Solidarnost. History of the “solidarity” 1980-1989. Instytut Pamieci Narodowej, 2010; Documentary collection, 

The road to Solidarity 1975-1980. Warsaw 2010; Skilling. H.G., Samizdat and an Independent Society in Central 

and Eastern Europe. London, 1989. 
28 Баева, Искра. Създаване на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството и ролята му за 

началото на прехода – 1988 - 1989 г. Известия на държавните архиви, т. 87, 2004; Политическа култура на 

българското дисидентство. Collegium Germania 4, Sofia, 2003; Защо са слаби опозиионните нагласи сред 

българската интелигенция. В: Ново време, кн. 1, С. 2010. 
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Христова30. Относно политическите процеси в България през 1989 г. се 

спирам на трудовете на Евгений Дайнов31 и Искра Баева32.  

Българските протести от 1989-1990 г. са подлагани на анализ по 

отношение на изразните им форми, както и на интерпретации (по-

повърхностни и по-задълбочени) за символиката на протестите като събитие 

в  българското обществено пространство33. 

И в трите глави на дисертацията е използван обширен изворов 

материал от Дипломатическия архив на Министерството на външните работи 

(ДА на МВнР), в по-малка степен на документи от Централния държавен 

архив на Република България (ЦДА), както и на документи от Архив на 

КРДОПБГДСРСБНА, голяма част от които се въвеждат за първи път в 

научно обръщение. 

На базата на изворовия документален материал, както и на спомените 

на участниците в протестните изяви и обширните научни публикации, в 

търсене на доказателства за издигнатите тези, използвам методите на 

историческия анализ и съпоставителния метод с фокус основно върху 

социокултурно и социопсихологично измерение като детерминанти на 

социополитическо развитие. 

Целта ми е била чрез обследване на исканията, лозунгите, посланията и 

начина на изява на протестите да извлека характеристики на нагласите и 

приоритетите, които те изразяват. 

                                                                                                                                                                                     

29 Иванова, Е., Българското дисидентство. 1988-1989. С., 1997. 
30 Христова, Наталия. Специфика на българското „дисидентсво”. Власт и интелигенция 1956-1989. 

Пловдив, 2005. 
31 Дайнов, Евгени.Политическият дебат и преходът в България. С. 2000. 
32 Баева, Искра. Голямата промяна през 1989 година – чехословашки и български рефлексии. - Homo 

Bohemicus, Издание на Бохемия клуб, кн. 1/2007. 
33  Иванова, Радост -  Пътят към демокрацията: Пространствени измерения на масовите 

политически протести. - Български фолклор, 1993, 4, с.15-26.; Сбогом, динозаври, добре дошли, 

крокодили! С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 1997, 131с.; Елчинова, М. Към 

характеристиката на един вид нови културни явления (графичните текстове от студентската 

окупационна стачка в града на истината). - Български фолклор, 1991, 3, с. 22-41; Кабакчиева, П. 

Какво изразяват езиците на протеста: 1989/90 и 1997. – В: От лумпена до гражданина.С., 1997. 
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Проследяването на протестите в централноевропейските 

социалистически страни в периода от 50-те до 80-те години на XX в., както и 

тяхното отражение в българската действителност и съпоставката им с 

първите масови протести в България от 1989–1990 г. е направено в 

изложение от три глави. Традиционната структура се допълва от заключение, 

съдържащо обобщаващи изводи и оценки и библиография. 

Изследването няма за цел детайлното представяне на всички аспекти на 

протестите. Те са разгледани като израз на демократична култура и като 

катализатор на общественото съзнание в демократична посока. 

Търсенето на общи закономерности по това измерение на протестите не 

налага задълбочено познаване на всички централноевропейски езици. 

Времевите граници 50-те – 80-те години са определени от два преломни 

момента в историята на Източния блок. Началната граница е смъртта на 

вдъхновителя и създателя на системата Йосиф В. Сталин на 5 март 1953 г. и 

последвалото „разведряване”, което има своето влияние за първите масови 

протести в блока. Крайната граница отбелязва последните протестни изяви в 

централноевропейските страни и началото на първите масови протести в 

България от 1989-1990 г. 
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Структура на изложението 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ПЪРВИТЕ МАСОВИ ПРОТЕСТИ В ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ И ТЕХНИЯТ ОТЗВУК В БЪЛГАРИЯ 

1. Обществени настроения след смъртта на създателя на 

системата Й. Сталин в Полша, Унгария, Чехословакия и България 

– дискусия в общественото пространство. 

Изложението по първата глава (148 стр.) на дисертацията започва с 

проследяването на обществената дискусия относно близкото минало, която 

се заражда в страните от Източния блок след смъртта на създателя и 

вдъхновителя на системата Й. Сталин. Тази дискусия е предвестник на 

първите масови протести в социалистическия лагер, поради което тя е обект 

на внимание на първата част от изложението. Акцентът е поставен върху 

всеобхватния начина, по който тя протича в двете централноевропейски 

страни Полша и Унгария. Очертана е обществената дискусия и нейното 

разгръщане в Полша, Унгария, Чехословакия и България до XX конгрес на 

КПСС през 1956 г., като след този преломен пленум тя придобива други 

мащаби и прераства в протестни изяви. 

Още при първата възможност за освобождаване на духа 

представителите на интелигенцията в Полша се включват със страст в 

обществената дискусии относно близкото миналo. Не е случайно, че именно 

в Полша в средата на 50-те години се ражда и новият централноевропейски 

феномен: първите дискусионни клубове на интелигенцията. Това става през 

пролетта на 1955 г. в жилището на Ева и Юлиуш Гажтецки, клубът е наречен 
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– Клуб на кривото колело34. За повишаване на критиката и за развихрилия се 

дебат в полското общество свидетелстват горещите спорове, които изпълват 

страниците на вестниците, като те добиват по-скоро мирогледен, отколкото 

литературно-културен характер. 

Обърнато е внимание на наличието в този първоначален етап на 

дискусията, на раздвоеност по осмисляне на близкото минало. Това е 

илюстрирано чрез противоположното отношение на полската интелигенция 

към въпроса за вината. Според значителна част от нея вината за 

престъпленията, насилията и погазването на свободата не може да се 

разпределя по равно. Полският писател Йежи Путрамент класифицира 

повярвалите в сталиновия социализъм в три групи. По същото  време, обаче, 

поетът-партиец Адам Важик пише „Поема за възрастни”, посветена на 

проблемите на съвестта на цяло едно поколение по отношение на близкото 

минало. Тези две тези съ-съществуват като контрапунктове в общественото 

съзнание, подготвяйки го за осъществяването на синтез. 

Участие в критиките на близкото минало и на постулати, смятани за 

непоклатими основи на социалистическата постройка, вземат широки 

обществени кръгове в Полша – художници, академици, философи, историци 

и т.н. Започва борба дори и в ръководния елит на ПОРП. Фракциите там са 

разделени между приятели и врагове на промяната35. 

В Унгария подобно на Полша полъхът на недоволството покълва в 

средите на интелигенцията, която намира трибуна по страниците на пресата, 

на заседанията на Съюза на унгарските писатели и т.н. Но промените в 

Унгария след смъртта на Сталин протичат по-дълбоко отколкото в другите 

сателитни държави. Това несъмнено е свързано и с широкомщабния терор, 

осъществяван от Матиаш Ракоши, наричащ себе си „най-добър ученик на 

                                                           

34 Баева, Искра. Източна Европа след... , с. 37. 
35 Kemp-Welch, Tony. Dethroning Stalin : Poland 1956 and its Legacy. - In: T. Cox. Challenging communism in 

Eastern Europe: 1956 and its legacy. Routledge 2008, p.77. 
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Сталин”36. Всеобхватността на репресиите, които засягат почти всяко 

унгарско семейство, предизвиква стаена омраза към този режим, както и 

публични прояви на конформизъм, и даже на солидарност с него. Тази 

раздвоеност се изразява в недоверие, което доминира в отношенията между 

хората. 

В крайна сметка промяната в Унгария е иницирана от Москва, като в 

края на май 1953 г. при посещение на унгарската държавна делегация в СССР 

Матиаш Ракоши е критикуван за многобройните постове, които заема, за 

неговата икономическа и репресивна политика. Така Ракоши е принуден да 

предаде правителствените дела на ветерана от унгарското комунистическо 

движение – Имре Над. Юнският пленум на ЦР на УПТ през 1953 г. поставя 

началото на 21-месечното управление на Над, което извършва действителни 

и важни промени, с право дали наименование на този период като „нов курс”. 

На 25 юли 1953 г. е обявена широка амнистия37. И въпреки че 

завръщането на репресираните по домовете става твърде бавно и 

неравномерно38, сред унгарската общественост започват да се 

разпространяват техните разкази, което води до преосмисляне на ценностите 

и до освобождаване от идеологическите догми. Това е един от най-важните 

резултати от „новия курс” на И. Над. 

Интелигенцията в Унгария постепенно създава свои центрове. През 

март 1955 г. е създаден, по инициатива на трудещата се младеж (ДИС) кръгът 

„Петьофи” – дискусионен клуб, който провежда дискусии по въпроси, 

свързани с нарушенията през изминалите години и нуждата от обновление на 

социализма. В същото време Писателският съюз и неговото списание 

„Иродалми Уйшаг” (Литературно списание) стават важно поле на 

                                                           

36 Gati, Charles . Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt. Stanford 

University Press.  2006, p. 49. 
37 Баева, Искра. Източна Европа след... , с. 23. 
38 Пак там, с. 22. 
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интелигенцията, жадна за повече жизнено пространство. Скоро след това, 

обаче, позициите на Над са разклатени главно от външни фактори. През 

април 1955 г. мястото на Над е заето от Андраш Хегедюш – млад човек, 

смятан за верен ученик на Ракоши и Герьо39. След тези събития се наблюдава 

връщане назад, заменяне на „новия” курс със „стария”. 

Такъв е развоят на събитията в Унгария до XX конгрес на КПСС, който 

оказва влияние върху процесите в страната. 

Обърнато е внимание и на другата централноевропейска страна от 

социалистическия лагер – Чехословакия, в която също има повишаване на 

критиката и дискусия сред интелигенцията. За нейната динамика разказва в 

спомените си Вацлав Хавел, който говори за съществуването на „друга 

култура”, паралелна на официалната. Той определя средата на 50-те години в 

Чехословакия като момент, в който се наблюдава „нашествие на 

неидеологическото изкуство и еманципация в областта на обществените 

науки”. Това раздвижване на културния живот под повърхността, обаче, за 

разлика от другите две централноевропейски страни – Полша и Унгария, не е 

подето от обществото. 

На политическата сцена Чехословакия не е готова за промени, 

политическите процеси в страната са в разгара си – през 1952 г. са 

екзекутирани Рудолф Слански и Клементис, а през 1954 г. Густав Хусак и 

група „буржоазни националисти” са осъдени на доживотен затвор. Освен 

това съвсем скоро е овладяна и т. нар. Трета съпротива от нелегални групи – 

(група „ Светлана”; група „Черен лъв”; групата на братя Машинови и тн)., 

която действа срещу комунистическия режим, като предава информация на 

американските тайни служби в Западна Германия. 

За разлика от другите централноевропейски страни, в Чехословакия 

жертвите на репресиите остават в затворите. Дори онези, които са 

                                                           

39 Контлер, Ласло. Цит. съч., с. 463. 
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освободени, не са реабилитирани, а само тайно помилвани40. Чак през 1963 г. 

Върховният съд отменя присъдите и обявява процеса срещу Слански за 

манипулиран, с което се открива път към реабилитация на осъдените и по 

други процеси41. 

Липсата на  политически сътресения в Чехословакия в този момент 

могат  да бъдат обяснени с по-високия икономически потенциал на страната 

(тя е сред първите десет в света по промишлено производство в навечерието 

на войната), поради което усетения от останалите социалистически страни 

спад на жизненото равнище в средата на 50-те години не се отразява в същата 

степен и не води до разклащане на политическите позиции.  

В България, подобно на централноевропейските социалистически 

страни, духът на разведряването личи най-много сред интелектуалните среди, 

най-вече сред писателите. Но дискусията остава единствено сред партийната 

интелигенция, а до обществеността не се допуска такава. За контраста с 

централноевропейските страни и българската действителност говори фактът, 

че дискусията сред интелигенцията се ограничава до въпроси, тясно свързани 

с творческата и най-вече писателската дейност. Така свободомислието на 

писателите и тяхната критика засяга чисто писателски въпроси, свързани с 

догматизма, липсата на превод на литература от западни страни, за 

пресилването на положителните тенденции и други. 

Освен това в България подобно на Чехословакия в началото на 50-те 

години е сложен и краят на българската антикомунистическа съпротива на 

нелегалните групи, действащи из цяла България – горяните. Тези групи са 

по-многобройни, поради българския релеф, който много повече от този в 

Чехословакия позволява съпротива и укриване по планините. 

                                                           

40 Рихлик, Ян, Пенчев, Владимир. Цит.съч., с. 579. 
41 Пак там, с.586. 
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Някои изказвания на български писатели в този период разкриват 

големия интерес, с който се следят дискусиите не само в съветския 

литературен печат, но и в унгарския, полския и чехословашкия.  

 

2. Събитията в Полша и Унгария през 1956 г. – първи етап на 

демократизация на общественото съзнание 

Втората част на първа глава проследява процесите в 

централноевропейските социалистически страни след преломния XX Конгрес 

на КПСС, на който Хрушчов за пръв път отправя официална критика към 

сталинизма. В Полша и Унгария, където дискусията за сталинисткия период е 

в разгръщаща се фаза, тази критика има мощен морален ефект и води до 

ускоряване на вече започналите процеси. 

Обърнато е внимание, че едновременно с все по-надигащия се глас на 

интелигенцията в Полша, промяна се осъществява и в аграрната политика, 

като още след смъртта на Сталин властите се отказват от методите на 

насилствена колективизация на земята. Незасегнат от промените, обаче, 

остава промишленият сектор, който е изцяло национализиран. 

Така работническата прослойка се оказва в ситуация, неадекватна на 

променената атмосфера. Това е посочено като причина работническото 

недоволство да постави началото на бурната полска 1956 г., известна и до ден 

днешен в Полша с имената на двата месеца, изписани с главни букви - Юни и 

Октомври.  

Въпреки строго икономическия повод за протеста от страна на 

работниците в град Познан, постепенно се достига до искания за 

независимост и либерализация. Наред със скандиранията за повишаване на 

заплатите и намаляване на цените, се чуват възгласи: "Вън руснаците!", 
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"Вън болшевиките!","Искаме свободни избори под контрола на ООН!"42   

С помощта на армията и танковете  протестът е спрян, а два поредни пленума 

на ЦК на ПОРП обсъждат въпросите за познанските събития, за 

потушаването им, за причините на недоволство, за свободата на пресата, за 

преосмисляне на миналото и др. Извършването на голяма промяна в 

ръководството, свързана с все по-популярната личност на репресирания в 

предходния период Владислав Гомулка, е осъзната като неизбежна 

необходимост не само от полската общественост, но и от Политбюро. Това е 

и основната причина за свикване на нов VIII пленум на ЦК на 19 октомври 

1956 г. 

Динамичността на събитията и дългите обсъждания в самата партия 

доказват желанието на управляващите да отговорят на протестните 

настроения на обществото и да бъдат в тон с променящата се ситуация. Това 

води и до реакция от страна на СССР, като в Полша пристига делегация, 

оглавявана от самия Хрушчов. 

VIII пленум на ЦК се провежда в атмосферата на необикновена 

политическа активност от страна на социалните групи в Полша. За 

студентите митингите и дискусиите изместват лекциите. Раздвижване има и 

сред работниците, особено сред тези във Варшава, Шльонск, Лодз. А 

интелигенцията, най-вече писателите дават своята категорична подкрепа на 

В. Гомулка. 

В крайна сметка преговорите завършват успешно и за двете страни. 

Полската иска да бъде освободена от пряк съветски контрол и получава това 

право. Съветската е успокоена, че събитията няма да излязат от контрола на 

ПОРП. 

Въпреки това полската общественост дори след пленума организира 

митинги в подкрепа на новоизбрания лидер Гомулка, на които продължават 

                                                           

42 Баева, Искра. Източна Европа след...с. 56. 
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да присъстват много популярните лозунги с искане за отзоваване на 

съветския маршал Рокосовски. Тези призиви отразяват желанието за 

независимост спрямо СССР и възвръщането на националното самочувствие и 

гордост, което е първостепенно като важност за поляците в този период. 

Несъмнено едно от най-големите постижения на Октомврийския 

пленум е, че Полша защитава своите национални интереси и не допуска 

вмешателство във вътрешните работи на страната. От друга страна, поляците 

осъзнават възможността за въздействието на множеството над властта, което 

е част от модерната, демократичната политика, която се изразява в 

постоянното взаимодействие между гражданите и държавните органи. Така 

започват да се осъзнават като важни, някои демократични ценности, а 

обществото се отърсва от идеологическата пропаганда. Промените в Полша 

продължават да се осъществяват едновременно с нарастването на 

политическата криза в Унгария, която оказва своето влияние. 

Изложението продължава с проследяване на събитията в Унгария, като 

разбира се, ударението е поставено на взаимовлиянието на двете 

централноевропейски страни, което е видимо в сходното протичане на 

политическите събития, като в много отношения те се преплитат, както по 

време, така и по политическата си характеристика. По същия начин както в 

Полша, след XX конгрес на КПСС в Унгария се наблюдава истинска 

интелектуална революция, предвестник на последвалата народна такава. Тя 

се изразява в огромната активност сред интелигенцията, която намира своя 

трибуна по страниците на пресата, на заседанията на унгарските писатели и в 

многобройните дискусионни клубове. 

В хода на дискусиите градусът на напрежението нараства – пример за 

което е срещата, на която вдовицата на Ласло Райк разказва за следствието и 

съда, за ужасяващите условия и преживените унижения от нея и от мъжа й. 

За отвореността на унгарското обществено съзнание към важността на 
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отработването на този тип информация, свидетелства фактът, че цяла 

Будапеща говори за тази среща. 

Разказите на несправедливо осъдените карат интелигенцията да 

направи своята преоценка не само защото много от самите тях са пострадали 

по време на чистките, но и защото много от тях са оказали морална подкрепа 

на убийствения режим, който ги извършва - тяхната вина е изразена в едно 

характерно признание: ”Аз имам моето престъпление - то беше, че повярвах 

във вашето (престъпление)”43. Тук проличава важността на поставянето на 

въпросите, свързани с осмислянето и осъждането на действията на режима, 

като и за напред се задава разбирането,че всеки има своята частица вина за 

престъпленията на управляващата власт. Осъзнаването на това дава шанса, 

категорично да се осъди предходния режим, което пък позволява да се 

продължи напред. 

Още по-голямо впечатление прави фактът, че общественото съзнание в 

Унгария успява да стигне до ясно разграничаване на приоритетите си, за 

което говори изказването на писателя Тибор Дери. Той задава въпроса каква 

е причината за кризата и отговаря: "Няма свобода. Аз се надявам, че няма да 

има повече полицейски терор. Оптимист съм и се надявам, че ще се отървем 

от нашите сегашни лидери. Но да не забравяме, че ни е позволено да 

дискутираме тези въпроси само благодарение на разрешение отгоре. Те си 

мислят, че е добре да пуснат излишната пара от врящия бойлер. Ние обаче 

искаме дела и искаме възможност да говорим свободно!... Ние се борихме за 

толкова много неща, че забравихме за главното. А то е хуманизмът." 

 На политическата сцена обаче събитията не са толкова категорични. 

През юли 1956 г. в Унгария, след натиск от Москва, Ракоши обявява 

оттеглянето си. В обстановката на ясно изразено недоволство и след 

Познанските събития в Полша, властта в Унгария се готви да извърши 

                                                           

43 Crampton, R.J. Op.cit., p. 293. 
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персонални промени, но изборът за нов първи секретар на ЦР на УПТ, който 

става в присъствието на съветски представител – Микоян, е възможно най-

умереният. Начело застава най-близкият съратник на Ракоши – Ерньо Герьо. 

Унгарското общество губи търпение, след като призивът на новия - 

стар лидер е: всичко да започне отначало, на "чиста страница", без "да се 

говори за миналото". Изпитваната нужда от това да се даде ясна 

категорична оценка на случилото се в миналото и да се потърси  отговорност 

за него, съ-съществува със страха от такъв процес в обществото, както и от 

истинска промяна. В най-голяма степен последният се изпитва, разбира се от  

управляващите. 

В тази напрегната ситуация през лятото на 1956 г. в страната става все 

по-популярна личността на Имре Над, който се свързва с постигането на 

либерализация на режима, както в икономическа, така и в политическа 

посока, с което той започва да олицетворява за унгарците идеята за 

възможната алтернатива на твърдия и репресивен режим. 

Характерна особеност на унгарското лято и есен през 1956 г. е, че 

острите икономически проблеми, поставяни преди, сега остават на заден 

план, може би и поради умората и неверието от непрестанно променящите се 

решения от предишните години. В центъра на общественото внимание все 

по-категорично изплуват проблемите на духа, на човешкото достойнство, на 

националната идентичност и суверенитет. Несъмнено случващото се в Полша 

в същия момент оказва своето влияние44. Есенният сезон в Унгария е белязан 

от всекидневни митинги в университетите и висшите училища от цялата 

страна, а исканията им постепенно разширяват обхвата си в политическа 

посока. 

В този момент в Унгария става известен успехът на поляците в 

директните преговори с висшите съветски представители и дава стимул за 

                                                           

44 Баева, Искра. Източна Европа след... , с. 81. 
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още по-голям ентусиазъм. Интелектуалците и студентите очертават в общи 

линии исканията на бъдещата революция, като безспорно на първо място 

застава защитата на националното достойнство. Това е и новото послание на 

протестиращите, които виждат в изтъкването на националните специфики 

начин да се противопоставят на системата, която поставя на пиедестал 

унификацията. В израз на солидарност към полския народ и с цел 

изпълняване на исканията им, унгарските студенти приканват масите да 

вземат участие в мирна демонстрация на 23 октомври 1956 г. 

Будапеща е залята от национални трибагреници (червено-бяло- зелено), 

но с изрязани от тях гербове, защото новият герб на Унгарската народна 

република твърде прилича на съветския. Освен унгарски знамена, могат да 

бъдат видени и полски, като един доста популярен лозунг е „Унгарци, елате 

с нас, да последваме Полша”. Чрез този лозунг унгарската общественост 

изразява одобрението си относно полските промени, които са в същата 

посока към национална независимост. 

В тази атмосфера на извънредно заседание се събира правителството. 

Заседанието е ръководено от току-що завърналия се от партийно-

правителствената делегация в Югославия – А. Хегедюш. Но докато 

правителството и Политбюро показват, че не могат да се ориентират в 

ситуацията, то демонстрацията придобива собствена динамика. От този 

момент историята вече се прави на улиците, залети, окупирани и завладени 

от народа. Лозунгите се променят от подкрепящи полските реформатори към 

засягащи вътрешно-национални искания за ликвидиране сянката на 

сталинското минало: ”Над в правителството, Ракоши в Дунава!”; „Който 

се чувства унгарец, той е с нас! ; „Руснаци, вървете си вкъщи!” 

Демонстрацията на 23 октомври в Будапеща прераства във въоръжени 

сблъсъци. Анти-зарядът на протеста личи от факта, че гневът на улицата се 

изразява в събарянето на огромната, над 7-метрова бронзова скулптура на 
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Сталин, господстваща над Площада на героите в Будапеща. Действията на 

множеството ясно показват посланието за категорично осъждане на миналото 

– сталинизма и неговия унгарски паралел ракошизма, както и силното 

желание за  национална независимост спрямо отношенията със СССР. 

Протестиращите първоначално студенти и интелигенция получават и 

подкрепата на все по-голяма част от унгарското общество, като към тях се 

присъединява част от армията и  полицията, както и работници. 

Процесите на недоволство в Унгария, по подобие на Полша, не се 

развиват изолирано само в столицата или само в някои от районите. 

Студентското движение е общонационално, такива са и исканията му. Идеята 

и реализацията на митингите в подкрепа на поляците и със собствени 

искания се развиват паралелно в Будапеща, Мишколц, Печ, Шопрон45. На 

заседание късно вечерта на 23 октомври ръководството на УПТ взима 

решение за въоръжено потушаване на „антиреволюционния бунт”, на помощ 

са повикани съветските войски. 

За разлика от полската ситуация, в която ръководството на партията 

застава от едната страна на барикадата заедно с полските младежи и 

работниците, а от другата остават съветските политици, то унгарската 

партия, след като извиква съветските войски на помощ - застава редом със 

съветските войски, а от другата страна остават студентите, гражданите на 

Будапеща и другите въстанали градове, както и обикновените унгарци, у 

които се събужда чувството за национално достойнство46. Това задава, за 

дълъг период, различни разделителни линии в общественото съзнание в двете 

страни и разлики в начините на преработване на миналото. 

След като вече са извикани съветски войски, се прави и смяна на 

ръководството на правителството, като начело застава Имре Над. Това 

                                                           

45 Баева, Искра. Източна Европа след...; История венгерской народной..., с. 156. 
46 Баева, Искра. Източна Европа след... , с. 92-93 
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действие отново е закъсняло и неадекватно на ситуацията. Посланията на 

протестиращите са вече променени, като в основата им стои не смяната на 

управлението и осъждане на миналото, а тотално скъсване със съветската 

обвързаност и с още по-голяма сила звучи посланието за национално 

самочувствие, достойнство и чест. 

Следващите дни са белязани от все по-задълбочени промени в 

ръководния елит на Унгария, като са включени в правителството и 

некомунисти, а по-късно е взето решение за възстановяване на 

многопартийната система, макар и „на основата на коалицията от 1945 г.” На 

улицата сраженията временно утихват, но има и критични моменти, дължащи 

се на конкретни поводи (разстрел на мирни демонстранти пред парламента -

25 октомври; нападение и превземане от демонстрантите на Будапещенския 

градски комитет на УПТ – 30 октомври). 

На 30 октомври съветското правителство излиза с декларация за новите 

принципи в отношенията със съюзниците от Източна Европа. Този документ 

не само говори за това, но се опитва и да гарантира равноправието в 

социалистическия блок. Според документите, предадени на унгарските 

историци от Борис Елцин и издадени по-късно, решението за втората 

съветска военна интервенция е взето още по време на заседание на 

Политбюро на КПСС на 31 октомври47. 

Действията на унгарските управляващи в тази противоречива 

обстановка са: деклариране на независимост на Унгария и решението за 

излизане от Варшавския договор, както и решението за саморазпускане на 

УПТ и за създаване на нова партия на нейно място - Унгарска 

социалистическа работническа (УСРП), която да се разграничи от 

отговорността на старата партия за сталинизма-ракошизма и да потърси нов 

път. Най-сетне промените във властта са адекватни на посланията на 

                                                           

47 Пак там, с. 117. 
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протестиращото множество. Самото обявяване на тези решения, макар и не-

просъществували в социалната реалност е коренно нова действителност в 

обществената психика.  

На 4 ноември рано сутринта, обаче, съветските войски навлизат в 

страната - от две дивизии, бройката им вече е 12. Акцията е добре 

премислена и планирана. Всичко постигнато с отстъпките в Полша и с 

декларацията от 30 октомври е загубено с двукратната интервенция в 

Унгария.  

Изложението продължава с проследяване на ситуацията в Унгария след 

втората съветска интервенция и новото правителство на Янош Кадар, 

дирижирано от Москва. 

Накрая е направен изводът, че зададените въпроси, издигнатите 

лозунги и посланията на масовите протестни движения, постиженията – дори 

и отнетите, са запечатани в общественото съзнание на унгарците и те имат 

възможността да ги възприемат и осмислят. В края на тази част са извлечени  

характеристиките на първите масови протести в Източния блок. 

Протестите в Полша и Унгария са доминирани от тенденцията за 

отхвърляне и отричане (анти-заряд), липсата на ясно изкристализирали 

позитивни послания и пречупването на личностната идентификация през 

„Ние” – като група протестиращи и „Те”, олицетворяващо властта, режима, 

врага. Забелязва се също съ-съществуването на контра-пунктове в 

общественото съзнание на полската и на унгарската общественост в 

развилата се обществената дискусия предшестваща протестите акции, като 

тези контрапунктове са с относително равна тежест, което взаимно ги 

обезсилва и налага чувство на безрезултатност. 

Първите масови протести в Полша и в Унгария очертават един начален 

етап, имащ своите характеристики, който ще подготви и ще помогне за 

бъдещите трансформации на общественото съзнание в демократична посока. 
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3. Отзвук на полските и унгарските събития в българската 

действителност и в Чехословакия 

Последната точка на тази първа глава се отнася до влиянието на XX 

конгрес на КПСС и отзвука на първите масови протести в Полша и Унгария 

върху процесите в България и Чехословакия. 

В България опит за разгръщане на дискусия относно т. нар култ към 

личността, както са наречени престъпленията на Сталин в секретния доклад 

на Хрушчов, прави журналистиката в лицето на главния редактор на в. 

„Отечествен фронт” Владимир Топенчаров. В няколко свои статии 

„Поуката”; Поука от поуката”; "Интервю с народа за дребните неща" 

Топенчаров прави първата публична критика, в която „култът” е подложен на 

анализ. Това предизвиква силен обществен интерес, поради пълната липса на 

информация от страна на българския народ, който постфактум научава за 

започналата десталинизация. 

Още няколко са публикациите, в които личи критика, такива са 

фейлетоните на Радой Ралин, Васил Цонев, Генчо Узунов, публикациите на 

Георги Найденов, както и фейлетонът "Първи май, Първи май" на Генчо 

Узунов с карикатури на Марко Бехар. 

Критиките към "култа към личността" в печата и по време на 

партийните събрания, особено в организациите на интелигенцията, се 

възприемат крайно болезнено от новите стари властници. Независимо че 

критиките се отнасят до период и порядки, обявени за отминали, почти във 

всяка дума се чувства критика срещу партийното ръководство изобщо. 

Търпението на властта се изчерпва и бързо са взети мерки, които да 

сложат край на критиката, идваща от долу и на разгръщащата се публична 

дискусия. Освен това официалната пропаганда линия в България взима 

негативно отношение към дискусията в полския и унгарския печат. За това 

свидетелства уводна статия в „Литературен фронт” от 20 септември 1956 г., 
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която твърди, че това е противопоставяне на „здравото партийно 

отношение”.И въпреки че в литературната среда в България за първи път се 

чуват по-ярки публични отрицания на догматичните правила, като цяло 

образа на България е представен навън чрез казионното мнение на догматици 

като Т. Павлов. 

На Септемврийския пленум на ЦК на БКП през 1956 г. е даден първият 

сигнал за края на дискусията, както в средите на партийната интелигенция, 

така и на политическата сцена. Развитието на събитията в Унгария несъмнено 

оказва своето влияние върху процесите в България, но техният ефект е вече 

отрицателен – започва повишаване на бдителността и ограничаване и дори 

затваряне на полето за дискусия. Няколко пленума  на ЦК на БКП се 

занимават със събитията в Полша и особено с тези в Унгария. 

Позицията на властта е категорична, събитията в Полша и Унгария са 

осъдени като контрареволюционни, а в България се предприемат остри 

мерки, за да не се стигне до подобни действия от страна на българския народ. 

Официалните информационни средства в България пропагандират 

вижданията на съветските журналисти. 

В страната, обаче, настроенията са разнородни и дори на 

противоположното мнение. През 70-те години Георги Марков си спомня: 

„Малко е да се каже, че всеки истински българин беше с унгарците. Те бяха 

нашите герои – Давидовците, които бяха излезли с гола прашка срещу 

чудовищно въоръжения Голиат”48. 

От друга страна, докладни записки на Държавна сигурност дават данни, 

че през 1956 г. (в сравнение с 1955 г.) е „налице нарастване на вражеската 

дейност сред младежта. Нарастването е характерно преди всичко за втората 

половина на годината и се дължи главно „на влиянието което оказва върху 

известни младежки среди настъплението на международната реакция и 

                                                           

48 Марков, Г. Унгарската есен..., с. 113. 
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активизация на контрареволюционните елементи в нас, във връзка с 

откритата самокритика на комунистическите партии по култа към личността 

и развилите се в Унгария събития”49. В изложението са посочени примери за 

надписи и позиви в различни български градове в подкрепа на полските и 

унгарските събития. 

За разлика от студентите, сред които се откроява явно раздвижване 

през 1956 г. и по някакъв начин може да се каже, че техните искания - за 

премахване на идеологическите дисциплини, незадължителност на лекциите, 

както и искането да се намали курса по руски език за сметка на един 

западноевропейски50, съвпадат с демонстрираните искания на студенти в 

Полша и Унгария, то българските писатели не проявяват открито своята 

подкрепа към централноевропейските събития и не се проявяват като 

съвестта на нацията, а напротив - продължават да легитимират режима. 

Единствената по рода си сред българските литератори, съпричастност с 

унгарците и призив за подкрепа, е листовка със стихотворение, придружено 

от кратко възвание-апел, подписано „От групата „Свободолюбци”. 

Листовката е изпратена по пощата до тридесетина членове на Съюза на 

българските писатели - СБП. Авторът е тридесетгодишен поет Йордан 

Русков от Пловдив, известен дотогава със стихотворенията си за деца. 

Може да се каже, че с погрома на унгарското въстание в България 

започва нова политическа стагнация. Показателно за което е, че през 

декември 1956 г. в България отново започва да функционира (затворения 

след смъртта на Сталин 1953 г.) лагер в Белене със Заповед № I-182 на зам.-

министър Апостол Колчев за отварянето на ТВО „Белене“ в изпълнение на 

Постановление № 451 на МС от 3 декември 1956 г.51 

                                                           

49 Архив КРДОПБГДСРСБН, ф. 13, оп. 1, а.е. 1435, л. 1-14. 
50 Пак там, а.е. 1404, л. 40, 44. 
51 Документален сборник на КРДОПБГДСРСБНА. Десталинизацията..., с. 352. 
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Въпреки моментните и единични случаи на по-остро поставяне на 

проблемите и търсене на вината от някои писатели, като П. Вежинов, Любен 

Станев, Крум Пенев, Яко Молхов, Радой Ралин,  Михаил Величков, Гочо 

Гочев и други, продължава да господства тенденция за легитимация на 

режима чрез авторитета на високата култура. 

Така писателите остават безропотни съучастници на режима в 

България. Недоволството на работниците и селяните е спотаено чрез 

икономически облекчения, а студентските среди са прочистени от „вражески 

настроени елементи”. 

Изложението, отнесено до отзвука в България на XX Конгрес на КПСС 

и на полските и унгарските събития, завършва с извода, че лекотата, с която 

приключва първият опит за десталинизация в България, лишава българската 

общественост от спомен и опит в противопоставянето на властта. 

Последната част на тази глава очертава накратко процесите в 

Чехословакия. 

След XX конгрес на КПСС, проведен през февруари 1956 г. 

обстановката и общественият климат започват да се променят и в 

Чехословакия. 

Така на Втория конгрес на писателите, състоял се в Прага на 22-29 

април 1956 г., мнозина творци отправят искания за свобода на творчеството, 

без идеологически диктат и без намеса на комунистическата цензура. Също 

както и в Полша,  дискусиите се пренасят от официалните зали в кръжоци, 

събиращи се в частни жилища, а някои от критиките излизат от тесния 

приятелски кръг до пресата. 

На пръв поглед изглежда, че Чехословакия ще последва примера на 

съседните Полша и Унгария, но активността на писателите и младежите не е 

подета от обществото. Някои от причините са може би в икономическия 

потенциал на страната, който не позволява да се стигне до такова влошаване 
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на жизненото равнище, както в другите страни, поради което липсва 

конкретния повод за масово недоволство. 

Подобно на България и в Чехословакия властта слага край на 

развихрилата се дискусия. Това се случва на поредния пленум на ЦК на ЧКП, 

посветен на последиците от ХХ конгрес на КПСС, проведен през май, който 

обсъжда резултатите от вътрешнопартийната дискусия и фактически слага 

нейния край. Вниманието на обществото е пренасочено от въпросите на 

миналото към икономическите въпроси. Във връзка с това, както и под 

влияние на събитията в съседните централноевропейски страни – Полша и 

Унгария, властта предприема икономически облекчения. 

С началото на унгарската революция чехословашките средства за 

информация заемат категорична просъветска позиция. В рязък контраст с 

полските и югославските наблюдатели на събитията в Унгария, скромните и 

лаконични съобщения на чехословашките вестници почти без изменения 

повтарят съветската гледна точка за реакционни сили и за необходимостта да 

се окаже „интернационална” помощ на унгарския народ. 

Въпреки позицията на Чехословакия по време на първия опит за 

промяна, насочен към демократизиране на правилата и нормите на режима, 

се оказва, че именно това е страната, която ще извърви следващата стъпка от 

този процес чрез опит да отхвърли тоталитарната власт и да достигне до 

установяването на демократични ценности. 

Най-точно, в този план, звучи твърдението на Вацлав Хавел: „В 

условията на тоталитаризъм никога не се знае какво дреме под повърхността, 

защото няма как да се провери”52. 

 

                                                           

52  Михник, А., В. Хавел. Ела революцио на духа! – В: Християнство и култура. С., 2009, с. 25-31. 
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ВТОРА ГЛАВА 

1968 г.- ПРОЯВА НА НОВА СИТУАЦИЯ 

 

1. Полските събития през 1968 г. 

 

Във втората глава (93 стр.) от дисертацията е представен следващият 

масов протест в Източния блок, който бележи един следващ 

трансформационен етап от развитието на общественото съзнание в 

демократична посока. Изложението отново, както в първата глава е в три 

точки, като в тях са проследени полските протести на студенти и 

интелектуалци, разбира се Пражката пролет в Чехословакия и нейните 

последици, както и отражението на тези събития в българската 

действителност. 

Събитието, което предшества кулминацията в Прага, става отново в 

съседна Полша и за него има своето влияние либерализацията на режима и 

примерът на Чехословакия. 

Нарастващият от началото на 60-те години интелектуален бунт срещу 

държавно-партийната културна политика в Полша избухва през март 1968 г. 

Полската общественост реагира активно на промяната на курса на 

управление, която прави Гомулка. Постигнатите демократични промени 

започват да се ограничават, като например е прекратена дейността на някои 

дискусионни клубове, поради разискването на неприемливи за властта теми. 

Протестът в Полша през 1968 г. е подет от интелектуалците и 

студентите. На 8 март 1968 г. в двора на Варшавския университет се 

провежда протестна демонстрация, която приключва след нахлуването на 

милицията.  

Обърнато е внимание на една характерна за 1968 г. тенденция в Полша, 

а именно противопоставянето на работническата класа на интелигенцията. 
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Чрез пресата и други пропагандни средства, властта успява да настрои 

работниците срещу протестиращите студенти. Организират се събрания в 

големите предприятия, на които се осъждат писателите и студентите с 

лозунги „Писателите да се хващат за перото, студентите - за ученето!”  

В следващите дни университетският конфликт добива национален 

характер. Между 11 и 28 март висшите училища в цяла Полша  отговарят на 

боя с палки с окупационни стачки. Демонстрации се провеждат в Краков, 

Познан, Гданск, Катовице, Люблин и в други големи градове из страната. В 

своите резолюции студентите искат спазване на Конституцията на ПНР. 

Пример за подражание са събитията в Чехословакия, където през януари 1968 

г. кормилото на властта е подето от екип от комунистически реформатори 

начело с Александър Дубчек. Това показва откъде черпят идеен заряд 

полските студенти, а един от издиганите лозунги гласи : „Полша очаква 

своя Дубчек!”53 

С разгръщането на протестното движение еволюират и посланията на 

студентите, те включват искания за правно гарантиране на възможността 

за сдружаване на гражданите, за независими профсъюзи, за създаване на 

конституционен съд и икономическа реформа. 

През 1968 г., обаче, се случва нещо много значително и важно за по-

нататъшните процеси в Полша и това е, че в лицето на интелигенцията 

властта губи масовата подкрепа и на един по-късен етап, при възникването на 

проблем с другия противостоящ субект- работниците, тя няма да може да се 

опре на послушната лява интелигенция. 

От друга страна, две години по-късно, през 1970 г., може да се каже, че 

интелигенцията връща жеста на работниците, като техният протест и тяхната 

кауза не намира отражение сред академичните среди. Въпреки това полското 

общество много скоро ще разбере, че за да се противопостави на властта, 

                                                           

53 Искра, Баева,.Полският март 1968..., с. 154. 
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двете прослойки трябва да преодолеят пропагандираните противоречия и 

безразличие и да сформират политически съюз54. 

Тези полски брожения през март 1968 г. по един или друг начин 

определят и крайно негативното отношение на полската власт към 

случващото се в Чехословакия. За това несъмнено повлиява обявяването на 

солидарност от чехословашкото общество към бунтуващите се полски 

студенти, която е изразена в пресата, освободена официално от цензурата. 

 

2. Достигане на следващ етап - Чехословакия 1968 г. 

Целта на настоящата част от изложението е да проследи 

предпоставките и развитието на „Пражката пролет” в Чехословакия и да 

открои масовия протест на чехословашкото общество в контекста на 

предходните в Полша и Унгария, като следващ надграждащ етап в 

развитието на общественото съзнание в демократична посока.  

Някои от предпоставките в Чехословакия са: променената 

икономическа ситуация, нашумелият проблем за реабилитацията и 

словашкият въпрос. 

Предвестник на събитията  от 1968 г. е IV конгрес на чехословашките 

писатели, проведен на 27-29 юни 1967 г. в Прага. Първият знак за промяната 

идва от същите тези писатели, които са се легитимирали като творци, чрез 

участие в официалните структури, но сега заявяват своя отказ да 

продължават да легитимират режима чрез своите имена и биографии. Взетите 

мерки срещу разбунтувалите се писатели този път не изпълняват целта си за 

сплашване на творците, а обратно - ефектът им е още по-голяма популярност 

на критикуваните и изключени писатели. 

Политическото пространство в Чехословакия окончателно се разделя 

на консервативна група, която е за запазване на статуквото и привърженик на 

                                                           

54 Джуд, Тони. След войната..., с. 477-478. 
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минимални промени и реформаторска група, която е за промяна. Новото в 

тези вътрешнополитически борби е, че реформаторите се решават на 

необичаен ход, като за първи път от двайсет години политическата дискусия 

напуска сградата на пражкия ЦК и обхваща обществеността. Така на 21 

януари 1968 г. комунистът реформатор Йозеф Смърковски публикува в 

синдикалния вестник „Праце” статията си „За какво става дума?”, в която 

дава публичност на пленума от 3-5 януари 1968 г. и обстоятелствата около 

свалянето на Новотни55. Този сигнал е разбран ясно от медиите, които 

започват да поставят теми, които дотогава са табу - политическите процеси 

през 50-те години, международната политика и други.Тиражите на 

вестниците многократно скачат, тъй като сред обществото също започва 

оживление. Хората отново започват да дебатират и да се интересуват от 

обществените проблеми. 

В началото на февруари в специална реч, новият първи секретар на ЦК 

на ЧКП Ал. Дубчек заявява, че Януарският пленум е начертал пътя за 

всестранна активност на всеки чехословашки гражданин. Ръководството на 

ЧКП се решава и на безпрецедентна стъпка, като на 4 март 1968 г. е 

ликвидирана цензурата. 

Вацлав Хавел описва промените в общественото съзнание така: „У 

хората започна – за тяхна собствена изненада – бързо да се пробужда 

гражданско и национално самосъзнание, чувство на гордост и на 

пълноправие ...” 56 

Първите опасения за влиянието на чехословашките промени върху 

другите страни от Източна Европа се появяват в началото на март 1968 г. 

Тогава разбунтувалите се полски студенти издигат лозунги от рода 

                                                           

55 ДА на МвнР, оп. 25, а.е. 2730, л. 50–55. 

 
56 Хавел, Вацлав. Цит. съч.,с. 136. 
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на:”Полша търси своя Дубчек”; Да живее полският Дубчек”; „Искаме 

полски Дубчек”57. 

Така Чехословакия става въпрос номер едно при всички международни 

срещи на социалистическите страни през 1968 г. Първо в Дрезден през март 

1968 г., после в Москва през май, както и през юли във Варшава се обсъждат 

чехословашките реформи. От ръководителите на петте комунистически 

партии включени в разговорите – Тодор Живков, Янош Кадар, Владислав 

Гомулка и Валтер Улбрих, само Янош Кадар заема по-умерена позиция58. 

Тези срещи не спират реформите в Чехословакия, а напротив те все повече се 

задълбочават. 

Програмата на новото реформаторско управление начело с Александър 

Дубчек коренно се различава от предходните, тя допуска създаването на 

други политически партии, създаването на федерална държава с равни 

права за чехи и словаци, освобождаване на икономиката от 

политическото опекунство, уважаване на личните права и свободи на 

гражданите, както и свобода на информацията. 

Духът на промяната е видим и на традиционното студентско 

отбелязване на 1 май в Прага, където могат да се видят много разнообразни 

лозунги със силно хумористичен характер. Вместо стандартните лозунги, 

величаещи комунистическия строй и дружбата със Съветския съюз, 

участниците в демонстрациите издигат остроумни лозунги: Винаги със 

СССР, но нито ден повече!”;„Да живее СССР, но за своя сметка!” 59; 

„Внимание, приятелите ви подслушват!”;” Пролетарии - опомнете се!; 

„Искаме незабавно пенсиониране на тайните полицаи!”; „Не всичко, 

което не е червено, е черно!60 Тази форма на изразяване, в която личи 

                                                           

57 Баева, Искра. Източна Европа през XX в.... с. 336. 
58 Чакъров, К. Втория етаж. С., 1990. 
59 Ангелов, Трифон. Чехословашки дневник 1968. С., 2008., с. 8. 
60 Баева, Искра. Източна Европа през XX в..., с. 324. 
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протестен заряд, говори за надрастването на озлоблението и минаването към 

друг тип протест чрез шега, пародия, осмиване. Посланието на лозунгите е 

ясно - заявяване на желанието за нов път, към който да се отправи 

чехословашкото общество. 

В текста е поставен акцент върху факта, че Чехословакия е страна, в 

която демократичните ценности и норми са дълбоко вкоренени в 

обществената памет, тъй като такива съществуват в значителна степен повече 

от 100 години преди налагането на режима. Също така тя е единствената 

страна в Източна Европа, която в периода между двете Световни войни, 

благодарение на големия държавник Томаш Гарик Масарик успява да 

утвърди демокрацията като модел на управление. Така че чехословашкото 

общество носи демократичната традиция, към която започва все повече да се 

завръща. 

В изложението е проследена либерализацията и възраждането, което 

настъпва през 1968 г. в културната сфера („чешкото чудо” в киното), в 

политическата (възраждане на политически партии и възникването на някои 

непартийни организации - „Клуб 231”, „Клуб на офицерите от 

чуждестранния легион”, „Клуб на ангажираните безпартийни”), сред 

младежкото движение (възстановяване на старите младежки организации от 

преди войната, като например „Юнак”, „Скаути” и др.) и т.н. 

Тези процеси, започнали в Чехословакия, водят до еволюция на 

обществените нагласи. Излиза на преден план диференциацията, 

автономното самоопределяне, цененето на различието и уникалността, 

гражданската инициативност и т.н. Започва да се осъзнава свободата като 

начин на мислене, на изразяване на осмислени позиции. Свободата навлиза в 

ежедневието на чехите – в музиката, театрите, кината, клубовете, лекциите, 

срещите, облеклото и пр. 
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Либерализацията се приема отрицателно от СССР и останалите 

социалистически страни, които следят с недоверие реформаторското 

движение в Чехословакия. През лятото на 1968 г. кипи бурна международна 

дейност по чехословашкия проблем. На 1 август в Черна на Тиса 

представителите на ЧКП и КПСС се договарят за нова среща на петте 

комунистически партии с ЧКП. Резултатите от Братиславската среща на 3 

август на шестте партии се интерпретира по различен начин от участниците 

и. В официалното комюнике е записано, че петте компартии изразяват 

желание да се задълбочи всестранното сътрудничество между държавите ”на 

принципите на равноправие, уважение на суверенитета и националната 

независимост, братско сътрудничество и солидарност”. В същото време те 

смятат, че е „тяхно задължение системно да се борят за заздравяване на 

единството на международното комунистическо движение”61. Резолюцията 

съдържа и абзац за необходимостта от бдителност и защита на социализма, 

както и изречението, че страните „няма да позволят никому да вбие клин 

между социалистическите държави и да подкопае основите на 

социалистическото обществено устройство”. 

На пръв поглед изглежда, че противоречията са преодолени, но не е 

така. Реално на тази среща се взема решението за военна интервенция в 

Чехословакия. От военна гледна точка окупацията на Чехословакия е 

успешна, но от политическа гледна точка акцията претърпява 

крах62.Окупацията е осъдена в Чехословакия не само от Президиума, но и от 

ЦК, част от който се намира по това време в Прага. 

Реакцията на чехословашкото общество след окупацията ясно личи в 

лозунгите и графитите: …„Ленин вставай, Брежнев сошел с ума”, „1945- 

                                                           

61 Баева, Искра. Източна Европа  през XX в...., с. 338-339. 
62 Рихлик, Ян. Цит. съч., с. 597. 
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osloboditeli, 1968-okupanti”,” Братушки, почему вы у нас”! 63 На 

парадоксалността на ситуацията, в която окупацията се представя като 

братска помощ, чехословашкото обществено съзнание се противопоставя с 

парадоксални послания и лозунги. Иронията, съдържаща се в тях над 

системата и нейната пропаганда е изобличение на двуличието, към което 

свободният дух е придобил нетърпимост. Самото наличие на чувство за 

хумор пред лицето на танкове говори за самосъзнание за несравнимата 

извисеност над насилника, на което е способен само дух, който вече живее 

свободата. 

Подробно в изложението е проследен масовият протест, изразен чрез 

различни протестни форми (лозунги, графити, митинги, стачки, барикади,  

творчески акции, виене на сирени и църковни камбани и т.н.), както на 

чехословашките институции, на медиите, така и на чехословашкия народ. 

Поставен е акцент върху проявите на креативност в самите протестни форми, 

които са белег за автентичността на издигнатото искане за свобода, защото 

само креативният дух има вътрешно-присъща потребност от свобода. 

Въпреки широката обхватност на протестно движение, силата определено 

принадлежи на противниковата страна. 

Подписано е Московското споразумение, което дава право на 

реформаторите да продължат да управляват, но в присъствието на съветската 

армия и под непрекъснат политически натиск. Организирана е 

широкомащабна чистка. Възстановена е цензурата. С набързо приета нова 

конституция, Словакия получава автономия. Така завършва т. нар. Пражка 

пролет на чехословашкото общество. 

В края на тази част е проследено и началото на т.нар.  „нормализация” 

и съпътстващата я съпротива, изразена както в лозунгите и анекдотите, така и 

в дълбоко потресаващи акции на самоубийствени запалвания на млади 

                                                           

63 Ангелов, Трифон. Цит. съч, с. 54. 
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студенти. Въпреки обратния завой, който е извършен чрез „нормализацията”, 

чехословашкото общество постига капитална стъпка по пътя към 

демократизацията, защото веднъж преживял свободата като дълбока 

необходимост, за което са налице достатъчно белези в чехословашките 

събития, човешкият дух има вътрешна нетърпимост към оковите. Той просто 

ще чака момента за да продължи пътя си към прилагане на своите ценности в 

демократично устройство.  

Вацлав Хавел прави следното заключение: „Смятам тази августовска 

седмица просто за исторически опит, който не може да бъде заличен от 

съзнанието на нашите народи и за който все още не може да се каже какво 

всъщност е означавал, как се е вписал в генетичната памет на обществото и 

как и кога ще се прояви”64. 

В текста е поставен акцент върху факта, че тази трансформационна 

стъпка се прави в Чехословакия, която не е активен участник в събитията в 

Централна Европа от 50-те години, което показва, че стъпките на 

общественото съзнание в разгледаните три централноевропейски 

социалистически страни са във взаимовръзка и взаимовлияние. 

Чехословашкото обществено съзнание отразява стъпките, направени в Полша 

и Унгария, поставили остро въпроси, които отлежават и в него. След един 

латентен период, свързан с процеси, протичащи в недрата на това съзнание, 

се ражда нов тип култура - култура на свободата, която се проявява в 

Чехословакия през 1968 г. 

3. България през 1968 г. и отражението на централноевропейските 

протести. 

В този последен параграф от втората глава е откроено отражението на 

„Пражката пролет” и последвалата окупация на страната от войските на 

Варшавския договор върху процесите в България. Като подробно са 

                                                           

64 Хавел, Вацлав. Цит. съч. с. 145. 
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проследени единичните протестни акции на група български студенти – 

Александър Димитров, Валентин Радев, Едуард Генов, които 

разпространяват позив, с който показват несъгласието си с действията на 

военните в Чехословакия и целят да накарат хората да се раздвижат, както и 

предходната акция с разпространяване на позив, критикуващ българските 

власти и изтъкващ искания за свобода и либерализация на групата около 

Алфред Фосколо - Антон Машев, Петър Бояджиев, Александър Иванов. 

В текста е поставен акцент върху факта, че единичните случаи на 

протести от български младежи срещу нахлуването в Чехословакия са по-

скоро изключение. Като цяло реакцията на “Пражката пролет `68” в България 

е официална и неофициална, като двете са коренно противоположни: 

официалната осъжда чехословашките реформи и подкрепя военната 

интервенция за спирането им, докато неофициалната е съпричастна с 

реформите и се надява на техния успех, за да бъдат разширени правата и 

свободите и на българските граждани. Независимо от тези различия, в 

Чехословакия и по света става известна само официалната позиция, която 

поставя България в групата на консервативните и послушни на Съветския 

съюз страни65. 

Тази част от изложението откроява действията както на официалната 

реакция в лицето на политическата върхушка и предприетите от нея мерки за 

засилване на политическата пропаганда по отношение на събитията в 

Чехословакия и на налагане на допълнителни ограничения върху правото на 

информация, така и на неофициалната, изразена от позициите на някои 

български писатели (Радой Ралин, Блага Димитрова, Валери Петров, Боян 

Делчев, Емил Манов, Крум Пенев, Гочо Гочев, Христо Ганев) и някои 

                                                           

65 Баева, Искра. Ролята на Пражката пролет ’68 за еманципацията на българското общество. – В: Източна 

Еропа през XX век. Парадигма. С. 2010.с. 461. 
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български студенти (физиците, историците, философите от Софийския 

университет). 

Отразено е и провеждането на IX световен фестивал на младежта и 

студентите за солидарност, мир и дружба по времето, когато протичат 

политическите преговори от голямо значение: чехословашко-съветската 

среща в Черна над Тиса на 1 август 1968 г. и съвещанието на 6-те страни от 

Варшавския договор, състояло се на 3 август 1968 г. в Братислава. Откроена е 

функцията на фестивала, възприемана от българската младеж като 

предоставяне на възможност за срещи с млади хора от цял свят, но и 

политическата пропагандна цел в контекста на „Пражката пролет” да 

демонстрира вярността на международното младежко движение към СССР и 

да изрази противопоставяне на идеите на новото чехословашко ръководство. 

Проследено е участието на българските военни в окупацията на 

Чехословакия от войските на Варшавския договор, като акцент е поставен 

върху проведената пропагандна операция и наличието - до колкото то 

съществува, на протестни нагласи. 

Откроени са някои спорове на българския и чехословашкия печат, 

засягащи отразяването на чехословашките събития. 

Акцент е поставен върху влиянието на Чехословашките събития в 

България с почти невидимия им ефект на катализиране на съвсем еднолични 

протестни действия в публичното пространство и малко по-масово – на 

завоалирани форми на интелектуална съпротива и с видимия ефект на още 

по-силно потискане на всякакви прояви на инакомислие. За което 

свидетелстват и думите на Г. Марков: „Всичко, което имаше и най-малкия 

дъх на свободомислие и неортодоксалност, беше етикетизирано с нова дума – 

„чешко”66. 

                                                           

66 Марков, Георги. Когато часовниците..., с.48. 
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В края на тази глава са направени следните заключения: Едно от 

значенията на „Пражката пролет” относно Източния блок е, че страните от 

Централна Европа застават с няколко крачки напред спрямо дългия процес на 

трансформация на общественото съзнание към демократизация. 

Извървените стъпки допринасят  и подготвят централноевропейските 

общества за преломната 1989 г. Липсата на тези начални стъпки  прави 

настъпването на новите процеси твърде рязко и неосъзнато за България. 

 

ТРЕТА ГЛАВА 

 

ПРОТЕСТНИЯТ ЗАРЯД НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ ПРЕЗ 70-ТЕ- 80- ТЕ ГОДИНИ И 

ПЪРВИТЕ МАСОВИ ПРОТЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1989 Г. 

 

1. Полша, Унгария, Чехословакия и България: протести и 

възникване на неформални организации. 

 

В първата част от изложението на тази последна глава (95 стр.) са 

проследени последните протестни прояви на централноевропейските 

социалистически страни преди 1989 г. Подробно са отразени протестите в 

Полша през 1970 г. , 1976 г. и 1980 г. и техните последици. 

  Многобройните протести в Полша позволяват да се натрупа опит, на 

базата на който да се определи продуктивността на даден протест. 

Урок в тази насока дава протестът на работниците през декември 1970 

г., който започва след повишаване на цените в Полша и води до смяна на 

партийния ръководител и в крайна сметка до отмяна на повишаването на 

цените от властите. Така, за втори път в историята на социалистическа 

Полша, работниците успяват да принудят властите да се съобразяват с 
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техните интереси. Видимо е, че голяма роля играят окупационните стачки и 

придружаващата ги подкрепа в цялата страна, а става ясно, че най-много 

жертви са дадени при хаотични улични демонстрации. Също така, остава 

споменът за кървавите разправи, залповете срещу множеството, уличните 

хайки и изтезанията на задържаните.67 

Юнските събития от 1976 г. са поредният масов протест, предизвикан 

от непосилното повишаването на цените. В Радом, крайваршавския Урсус и 

Плоцк работниците излизат извън заводските врати. Поставен е акцент върху 

факта, че обществото, което се противопоставя на Герек през 1976 г., е 

съвсем различно от противопоставилото се на Гомулка в края на 60-те и 

началото на 70-те години. От една страна, то е добре информирано, 

отварянето на Запад поднася база за сравнение, а от друга, то вече е 

натрупало опит от предходните протестни прояви. Преминало е през един 

трансформационен етап, в който полското общество започва да вижда 

бъдещето в изразяване на свободната воля и постоянното ангажиране във 

взаимодействието между гражданите и държавните органи. В близко минало 

е и Конференцията в Хелзинки, която своеобразно задължава 

комунистическите правителства да зачитат гражданските и човешките права. 

Така механизмът на обществена зависимост влиза в следваща фаза, понеже 

Март (1968) е преди всичко дейност на интелектуалните среди, а декември 

(1970) на работническите, то следващата фаза е някакъв тип  синтез между 

двете. Това се случва през септември 1976 г, когато във връзка с процесите 

срещу работниците от Радом и Урсус е създаден Комитет за защита на 

работниците (КОР). КОР осигурява на работниците, преследвани след 

юнските събития, юридическа помощ, изпраща наблюдатели на заведените 

срещу тях дела и в своя „Информационен бюлетин” информира обществото 

за отношението към тях. 

                                                           

67 Тимовски, Михаил; Ян Кеневич;Йежи Холцер. История на Полша. с. 480. 
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В следващия масов протест, който отново започва от работническата 

среда, се достига още по-далеч. След сътрудничеството между интелигенция 

и работници се стига до споразумение с властите, което  за първи път от 

четиридесет години създава възможност за самоорганизиране извън надзора 

на ПОРП. 

Независими профсъюзи възникват във всички райони на страната, а на 

17 септември 1980 г. техните представители решават да създадат Независим 

самоуправляващ се професионален съюз „Солидарност” с председател 

Валенса и централа в Гданск. 

Относно случващото се в Чехословакия в този период, акцент е 

поставен върху създаването на гражданската инициатива, наречена Харта’77.  

Като ударението е поставено на избраната форма, основаваща се на модерния 

принцип за диалогичността и обратна връзка. Втъкаването на ясни 

демократични принципи в основата на тази гражданска инициатива е стъпка, 

до която чехословашкото общество не би достигнало, ако то не бе преживяло 

трансформационния етап към демократичност на общественото съзнание, 

който преминава във времето на „Пражката пролет” и в протестния период на 

окупацията. 

Изведен е изводът, че голямото значение на Хартата е в това, че 

посочва ясно разграничени приоритети, които не са присъщи на властващия 

режим, но които са в основата на демократичното управление, към което не 

след дълго ще се включи отново и Чехословакия, това са: плурализъм, 

толерантност, диференциацията, автономното самоопределяне, цененето на 

различието и уникалността, гражданска инициативност, посланието за 

свобода. По този начин чехословашкото общество постепенно започва да 

възприема тези ценности не като външни, налагани от горе, а напротив - като 

присъщи и когато през 1989 година смяната на режима е вече факт, то тези 
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демократични ценности са вече отработени в съзнанието на чехословашките 

граждани. 

В тази част е отделено внимание и на Унгария, която в този период се 

отличава с възходяща политика на либерализация на социалистическия 

режим. Тази тенденция се засилва в резултат на промените, които обхващат 

целия Източен блок, след като Горбачов обявява своята „перестройка”. 

Реформите в Унгария от „втората вълна”, предприети в началото на 80-те 

години – данъчна, въвеждане на пазара на ценни книжа и др., заедно с ефекта 

от предходните мерки, имат позитивно значение, тъй като водят до 

създаването на определена пазарна инфраструктура, която в последствие 

улеснява прехода към пазарна икономика. Същевременно започват дискусии 

както вътре в УСРП, така и в цялото общество, които бележат началото на 

кризата на политическата система. 

 В тази част накратко е проследена и българската ситуация в този 

период, като е акцентирано върху продължаващия процес на затягане, 

започнал в контекста на „Пражката пролет”. 

Контрастът между централноевропейската и българската 

действителност е илюстриран чрез разказ за съдбата на политическия 

затворник Г. Заркин, който през 1977 г. умира в карцера на Пазарджишкия 

затвор. 

Откроена е и липсата в България в този период на неформални 

организации от типа на КОР (Полша 1976 г., Солидарност – 1980 г.); 

Харта’77  (Чехословакия) и различните реформаторски групи в Унгария. 

 

2. България – първи етап на демократизация през 1989 г. 

В тази последна част от дисертационния труд е проследена българската 

действителност в последните години на социалистическия режим. Както и 
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началото на промяната към демократична система, съпроводена от първите 

масови протести. 

В началото на изложението ударението е поставено върху закъснялото 

възникване на неформалните организации (в сравнение с 

централноевропейските социалистически страни) в България и последиците 

от това. 

Този факт обуславя техния вторичен характер, като техните документи, 

призиви, модели на действие, цели, преповтарят вече съставени такива. 

Освен това през повратната 1989 г. те се намират в зародишно състояние и 

нямат времето да извървят стъпките, които са направени в останалите 

дисидентски организации в другите социалистически страни. 

Акцент е поставен върху липсата на традиция за открита интелектуална 

съпротива към социалистическия режим преди 1989 г., което от една страна 

има отношение към незадаването по-рано и „на светло” на важни въпроси и 

оттам – към забавянето на демократизацията на общественото съзнание. От 

друга - тенденцията за компенсиране на нейната липса чрез форми на 

завоалирана съпротива, както и характерната легитимация на режима чрез 

авторитета на най-значими представители на високата култура имат 

отношение не само към забавянето, но към буксуването на процеса на 

демократизация, към пречки пред самото поставяне на важни въпроси, 

към мултиплициране на обърканост и целенасоченото ѝ поддържане в 

общественото съзнание. 

Така, първоначалният етап в развитието на общественото съзнание към 

демократичност, започва за България именно през 1989 г. Въпросите за 

вината, за отговорността, за привилегиите, за хуманизма, за свободата, 

задавани и широко дискутирани в т.нар дискусионни клубове в 

централноевропейските социалистически страни още през 50-те години, в 

България са зададени едва през 1989 г. и тогава тепърва предстои да бъдат 
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отработени - да преминат през характерната двойственост, естествена в 

определената закономерна етапност, за тази първа фаза на процесите и да 

достигнат до синтез. 

В тази част са проследени масовите протести на българския народ, 

изразяващи отрицанието към социалистическия режим, като са извлечени 

характеристики на този протест и е направена съпоставка с масовите 

протести в централноевропейските страни в предходните години. 

Така при сравнението на случващите се процеси в България през 1989 

г., стигаме до извода, че те напомнят по-скоро на тези случващи се в 

Централна Европа (Полша и Унгария) в така наречения първи етап през 50-те 

години. 

Характеристиките на протестите през 1989-1990 г., като силния анти-

заряд и липсата на лозунги, издигащи позитивни искания и личности, както и 

наличието на двойственост, изразена във факта, че всяка издигната теза, 

лозунг, оценка, позиция, призив съ-съществува заедно със своя антипод, 

представен с относително равна тежест и емоционален интензитет в 

общественото съзнание и все още силната „ние - те” идентификация съвпадат 

с тези на първите масови протести през 1956 г. в Централна Европа, което 

обуславя техния закономерен характер в първия етап от развитието на 

общественото съзнание в демократична посока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се направи изводът, че целта на дисертационния 

труд да намери закономерности и етапи в развитието на нагласите и 

ценностите, изразени в масовите протестни изяви, съответно на развитието 

на общественото съзнание в демократична посока, са потвърдени от 

проведения анализ на информацията в наличните архивни документи, в 

научните изследвания и спомените на съвременниците. Това е постигнато от 
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направената по-широка като времеви граници съпоставка на 

демократизацията на страните от Централна Европа (Полша, Унгария, 

Чехословакия) и на България. 

Извършеният съпоставителен анализ от една страна дава основание за 

разглеждане на стъпките в Полша, Унгария и Чехословакия като взаимо-

рефлектиращи в общественото съзнание на всяка от тези страни, 

надграждащи се една над друга, стъпки. От друга страна, анализът дава 

възможност да се обособят закономерни етапи и за България и за 

разглежданите страни от Централна Европа по пътя от тоталитарното 

обществено съзнание към демократичност. 

При първия етап (Централна Европа 1956 г., България 1989 г.) 

промените към демократизация на общественото съзнание си пробиват път, 

но все още не успяват да достигнат до същностните характеристики на 

демокрацията. За този етап е характерно преминаване през доминиране на 

тенденцията за отхвърляне и отричане (анти-заряд), липса на ясно 

изкристализирали позитивни послания и пречупване на личностната 

идентификация през „Ние - Те”. Забелязва се също съ-съществуването на 

контрапунктове, като когато те са с относително равна тежест в 

общественото съзнание, са взаимно обезсилващи се, което се съпровожда с 

чувство на безрезултатност. Това има връзка с настъпването, след първия 

етап, на латентен период, в който движението е съсредоточено не на 

повърхността, а върху отработването на вече поставените въпроси, като 

предпоставка за синтез. 

На един втори етап - за Централна Европа това е „Пражката пролет” от 

1968 г., (но има и своята конкретика при Полша през 1976 г. и създаването на 

КОР, а после на „Солидарност”), когато възниква нова ситуация. Излиза на 

преден план диференциацията, автономното самоопределяне, цененето на 

различието и уникалността, гражданска инициативност, посланието за 
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свобода, имащо отражение в креативността на протестните форми, както и 

изкристализирането на позитивните послания. Това ни дава основание да 

търсим един следващ трансформационен етап и в България, в който е на лице 

нова ситуация. 
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 Основни приноси на дисертационния труд: 

–  Направен е опит за анализ на процеса на демократизация, приведен 

към демократизацията на общественото съзнание в централноевропейските 

социалистически страни и в България. 

– Приложен е съпоставителният метод, непредприеман досега 

спрямо масовите протестите в Централна Европа преди 1989 г. и тези в 

България от 1989 г. 

– За пръв път в научно обръщение са въведени някои документи от 

Архива на КРДОПБГДСРСБНА. 

– Установени са закономерности и етапи в развитието на 

общественото съзнание в демократична посока. 

– Извършено е ценностно типологично съизмерване в етапите на 

демократизацията на общественото съзнание, въпреки че са локализирани 

в съвсем различи времеви отрязъци. 

– Установените закономерности могат да се ползват и от други от 

разнообразните типове анализи, на които бива подлаган преходът, тъй като 

едно от основните измерения, от които зависи качеството на прехода е 

степента на демократизация на общественото съзнание. 
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