ИНТЕРВЮ

1. Професор Митев, честит юбилеи. Традицията в такива случаи е да погледнем назад, за да видим и осмислим онова, което е останало зад нас като траен резултат, кои са неосъществените ни планове или пък да формулираме нови идеи за реализиране в бъдеще. Навлизайки в темата, най-напред интересно е да ни кажете: как
стартира Вашата научна кариера и през какви етапи премина нейното развитие?
Преди всичко искам да Ви благодаря за идеята да направим този професионален разговор.
Както при всеки човек, така и при мен, има един
подготвителен период. Той обхваща най-общо
годините, в които се учим - до завършването на
гимназията и университета. В основното училище аз имах прекрасни преподаватели като Иванка
и Димитър Владимирови, Димитър Велков и др.
Тe запалиха у мен интереса към знанието. В Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново, където продължих образованието
си след това, трайна следа в съзнанието ми оставиха учителите - Иванка Павлова, Мария Попова, г-н Статев, които разшириха хоризонтите на
моята обща хуманитарна подготовка. Те ми дадоха и увереността в собствените сили, за да си поставям нови цели. През 1968 година бях приет за
студент по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В края на 60-те години това беше най-модерното средище на науката в България.

За преподаватели бяха привлечени едни от
най-бележитите учени от 60-те години на ХХ век.
Те често гостуваха на чужди университети като гост-професори и с преподавателската си работа ми помогнаха да си формирам представата
за мястото на българите в световния цивилизационен процес. Разкриха ми неговото богатство
и най-важното: научиха ме сам да създавам ново
знание, чрез творчески анализ на документални
първоизточници. Тогава осъзнах, че това е основата за успешната работа на всеки историк, който
иска да твори в науката.
Тъй като аз завърших университета преди
да съм отбил военната си служба, след висшето
образование, служих 18 месеца в Школата за запасни офицери „Хр. Ботев“ - гр. Плевен. Там командването ме назначи за преподавател на школниците по българска военна история. Тогава аз
почувствах истински смисъла на професията да
работиш с умни, зрели хора. Междувременно,
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мой близък и земляк – доц. Стоян Танев ме покани да се явя на асистентски конкурс в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изпитът се проведе през септември 1974
година, спечелих го и от 4 декември 1974 година бях назначен за редовен асистент в Историческия факултет на Софийския университет. Аз бях
първият възпитаник на възродената Търновска
книжовна школа, който след успешен конкурс, започна работа в Алмаматер. Така завърши първият
период, свързан с моето навлизане в дебрите на
историческата наука.
Вторият период обхваща времето от 1974
до 2002 година. През това време аз работих като асистент, /от 1981 година вече и „доктор“/, а
от 1985 година и доцент в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 1992
година обаче, правителството на СДС проведе
втората срамна „чистка“ в историята на Софийския университет. Под предлог, че се отстраняват
„идеологически кадри“, 85 професори, доценти и
асистенти от университета бяха уволнени от работа. Между тях бяха преподаватели, със сериозни научни приноси. И след това, при условията
на „демокрацията“, те оставиха едни от най-трайните следи в областта на хуманитарните науки.
Сред тези колеги бях и аз. Въпреки че зад гърба
си имах вече публикувани 4 научни монографии
и две дузини статии, излезли в най-авторитетните научни списания като „Исторически преглед“
и „Военноисторически сборник“. Вече бях реализирал и едногодишна специализация в САЩ,
чрез Фондация „Фулбрайт”, в Южноилинойския
и Станфордския университет, както и още няколко месечни командировки в архивите и библиотеките на Киев, Санкт Петербург и Москва. /А междувременно, по време на въпросната „чистка“ в
университета, бяха „скрити“ редица номенклатурни кадри, работили на щатна заплата – и то го-

дини наред, в ЦК на БКП/. Така вторият период
от кадровото ми развитие завърши с политическо
уволнение – без каквито и да било академични основания за прилагането на подобна мярка.
Третият период в моята кариера съвпада с 90те години на ХХ век. След участие в нов конкурс,
проведен в Министерството на отбраната, спечелих правото да бъда назначен за главен редактор
на сп. „Военноисторически сборник“. То беше
печатна трибуна на Института за военна история.
Аз съм първия цивилен учен, който не е завършил
военна академия, на когото се възложи да изпълнява тази длъжност, близо едно десетилетие. На
този пост, през 1994 година защитих голямата си
докторска дисертация и придобих най-високата
научна степен „доктор на историческите науки“.
В края на 1999 г. обаче, правителството на Иван
Костов нанесе втория голям удар върху българската историческа наука. То ликвидира и Института за военна история. Така за втори път останах
без работа за около 9 месеца.
Последният – четвърти период обхваща времето от 2000-та до 2019 година. Още през 1995
година, по покана на проф. Георги Янков, аз вече
четях лекции по „Политология“ в УНСС. Публикувах във „Военноисторически сборник“ и едни от
първите статии в България по възлови проблеми
от предмета на Политическата наука. А след като
беше ликвидиран и Института за военна история,
отново след конкурс, преминах на основна работа
във Факултета по международна икономика и политика /ФМИП/ при УНСС. Там през 2003 година
създадохме с колегите втората в България специалност „Плитология“. В качеството си на преподавател написах редица от първите основополагащи
трудове в областта на Политическата наука, които
излязоха на български език и се използват и като
учебна литература. А през 2003 година преминах
успешно и през професорския конкурс.

2. Кои са научните трудове, които Ви донесоха най голямо творческо удовлетворение?
Трудно е да каже веднага и категорично – това и това. Защо? Защото всяка тема съм избирал
на базата на предварителен траен интерес към изследвания там обект. За написването на книгите
си съм извършвал огромна събирателска работа
в архивите. А на базата на новооткритите и неиз2

ползвани материали съм се опивал да дам, до колкото възможностите ми позволяват, ново все още
несъществувало знание. Така че всяка една от работите ми е скъпа. Образно казано – всички те
са като мои „духовни деца“. Затова аз ги обичам
всичките. И все пак, ако трябва да откроя някои, с

по особено значение, то може би най-напред бих
посочил статията си „Причини за абдикацията
на княз Александър Батенберг“.
Тази статия ми е любима след това и заради
факта, че тя беше оценена и публикувана, като
първа моя работа, във „флагмана“ на българската
историческа наука през 70-те години – сп. „Исторически преглед“. Да те публикуват там, както казах вече, беше въпрос на чест и признание. След

съдба?

това с удоволствие си спомням как бяха посрещнати и биографиите, които написах на генералите
Георги Вазов и Никола Иванов.
Несъмнено радостен момент беше включването ми в състава на екипа, който през 1988 година написа първата научна „История на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. Този колективен труд се появи във връзка с предстоящото тогава честване на 100 годишнината на Алмаматер.

3. С пътищата на кои български учени се преплиташе Вашата лична творческа

Това е много важен въпрос, защото има поговорка:“Кажи ми кои са приятелите ти, за да ти
кажа какъв си“. Аз имах щастието да общувам с
умни и талантливи български учени. Най-напред
естествено това е фалангата, на първото професорско поколение, което излезе от възстановената Търновска книжовна школа в началото на 70те години на ХХ век. Така се случи, че от един
курс преди нашия, един след нашия, както и в
курса към който принадлежах аз, освен мен, излязоха още десетина професори като Георги Янков,
Иван Стоянов, Калчо Калчев, Людмил Петров,
Радослав Мишев, Стоян Богданов, Димитър Саздов, Николай Аврейски, Стоян Витлянов, Цонка
Краснакова и др.
Особено място в моите спомени от 70-те
и 80-те години на ХХ век заемат обаче, двама
бележити учени и хуманисти, работещи по това време в областта на историческата наука в
СУ, за които искам специално да кажа нещо
конкретно. Това са професор Аспарух Аврамов и доц. Стоян Танев. Професор Аврамов,
като ръководител на катедрата, беше мъдър и
опитен администратор. Той ни съветваше бащински за всичко, което е важно за младия
учен и съдействаше за успешното разрешаване на различни административни въпроси. А с
доц. Стоян Танев работихме 19 години в един и
същи кабинет. Той беше първия мой читател и
критик на ранните ми научни работи. Неговите съвети ми бяха много полезни, за да си формирам умението за използването на краткото,
надграждащо и точно слово, при изписването
на научния текст. Поради това аз смятам него

за моя учител в науката, който ми показа практически как се прави „сериозната история“!
През годините, когато бях главен редактор
на сп. „Военноисторически сборник“ установих
полезни творчески отношения с водещите представители на военно историческата наука в България по това време като Людмил Петров, Светлозар Елдъров, Станчо Станчев, Румен Пасков,
Стефан Шанов, Димитър Минчев, Румен Николов и др. С тях също проведохме не една и две
интересни кръгли маси и дадохме нова динамика
на военно историческата наука в България през
90-те години на ХХ век. Основната ни цел тогава
беше да се възроди интереса към големите строители и постиженията на най-младата от великите
военни школи в новото време – българската военна школа. И мисля че направихме не малко в
тази област на знанието. Проблемът е, че поредното правителство на СДС, начело с Иван Костов
реши, че в България „няма потребност“ от военноисторическа наука, защото предстояло приемането на страната ни в НАТО. Следователно, защо
тогава да се изследва и опитът от войните с „новите ни съюзници“ – Турция и Гърция!? Поради
това, през 1999 година беше ликвидиран и Института за военна история.
През четвъртия период от моето цялостно
развитие премина най-богатата фаза на колегиалните ми отношения с моя състудент - професор Георги Янков. Той ми подаде ръка в трудната
1999 година, за да мога да продължа достойно
научната си кариера, като ме покани да се явя на
конкурса в УНСС. С него положихме основите и
на втората специалност „Политология“ в България, изградена в това висше учебно заведение.
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4. На базата на научните си изследвания до какви изводи стигнахте за най-честите и важни причини, които пораждат големите кризи в историческата съдба на
българския народ?
Във вече 14- вековната си история, България
два пъти е погивала под ударите на външни сили и
три пъти е била съсипвана от свои – вътрешни управници. Що се отнася до първите два случая, които са свързани с унищожаването на държавата, основните причини са сходни и могат да се обобщят
приблизително така: през епохата на средновековието българската народност се оформя главно като аграрно селско общество. Всичко необходимо
за живота – българинът си го произвежда сам, със
своя труд при обработването на земята. Това означава обаче, че всички български поколения тогава водят един затворен живот, в ограниченото
пространство на родното село. Наличието на южната граница на Византия – най-силната империя
на онази епоха, не е позволявало българските владетели да строят флот. В резултат България не се
включва активно в световния Средиземноморски
търговски цикъл. Това лишава народът и държавата и от прихода на допълнителни ресурси, чрез
търговията по „Пътя на коприната“ между Европа
и Азия; не възниква градът, като център на занаяти,
търговия и по-рационалното мислене, характерно
за хората на парите - буржоазията; не се натрупва
нова опитност чрез постоянно и активно общуване
със света; не се създаваха надеждни партньорства
с влиятелни фактори зад граница. А наличието на
Византия от юг и съществуването на „пътя на войната“ – северно от Дунава, налагат в допълнение
на всяко българско поколение, да води много често едни от най-тежките войни на средновековието.
Предвид на това, фактически всяка българска
генерация през средните векове постоянно губи
човешки потенциал и материално богатство, заради безкрайните военни нашествия и войните. В резултат, нашата народност не може да расте бързо и
в числено отношение. Колегите изчисляват, че дори към навечерието на османската инвазия на Балканите през ХIV век например, нашето землище се
обитава едва от около 200 000 българи!? При тази
крайно неблагоприятна вътрешно обществена конюнктура и особеностите на геополитиката, когато върху България се стоварват ударите на много
силен външен противник, /1018, 1393/ малочисле4

ността на нашия народ, неговите ограничени материални ресурси и липсата на предварително
изградени партньорства зад граница, се оказват
фатални, за ефективното поведение на българския
държавнически елит, с оглед защитата на народа
от външни завоеватели. Затова цар Иван Шишман
повече от четвърт век води една сложна, но безуспешна политика за противодействие на османската инвазия. Владетелите на Видинското царство,
Добруджанското княжество, Кюстендилското деспотство в това време или капитулират пред Баязит, или наблюдават статично погиването на българската държавност. Така че основните причини
за гибелта на България в миналото са главно четири: малобройността на населението, ограничените материални ресурси на неговата слабо
развитата аграрна икономика, липсата на солидни партньори зад граница и неефективността в мисленето и действието на българския държавен и политически елит. Тогава, когато тези
фактори са налице - бъдещето на България не е
гарантирано трайно! Това трябва да се запомни
много добре и да не се забравя никога от нашите съвременници! Особено онези от тях, които
носят отговорностите във властта!
Ситуацията, свързана с катастрофите, които са
донесени вече от българи, през епохата на Третата
ни свободна държава са сходни, но и не напълно
идентични. И тук важна роля изигра сравнително
слабата българска икономика, създадена от Освобождението до войните. Така че, когато българският народ е хвърлен последователно и авантюристично в три тежки военни кампании, в рамките
само на 6 години /1912-1918/, ограничеността на
материалните ресурси също се оказа решаваща за
отстъплението на Българската армия от Солунския
фронт през 1918 година. А след това се стигна до
налагането и на непоносимия Ньойски мирен договор от 27 ноември 1919 година. Вътрешнобългарските катастрофи, при които държавата не изчезва, но преминава през невероятни политически
катаклизми обаче, отново не може да се обяснят и
без отговорностите на българските държавници.
На 16 юни 1913 година, вместо да изчака решени-

ята на международната конференция в Петербург,
за прокарването на балканските граници, след изтласкването на Османската империя от Македония, цар Фердинанд разпореди Втора и Четвърта
български армии да атакуват цялата сръбска и цялата гръцка войски. Така пламна Междусъюзническата война. В нейния ход и Турция, и Румъния
също удариха България. Главната отговорност за
тежкия Букурещки договор от 1913 година, в случая вече е преди всичко вътрешен: на монарха и
неговото послушно обкръжение!?
Същото се случи и при въвличането на страната в Първата световна война. Старите български генерали заявиха категорично през 1915 година, че от стратегическа гледна точка Германия,
Австро-Унгария и Османската империя /Тройният
съюз/ нямат шансове да спечелят световната война
срещу съглашението /Русия, Англия и Франция/.
Затова се препоръчваше България или да запази
неутралитет, или да воюва в състава на Съглашението. Цар Фердинанд обаче, отново наложи волята си и само нашата държава е въвлечена във войната като съюзник на Германия, Австро-Унгария
и Турция. А към Антантата тогава се интегрират
повече от 30 държави от всички континенти!? Резултатът не можеше да бъде друг – наложи ни се
Ньойският договор от 27 ноември 1919 година и
втората национална катастрофа.
Ако изключим първия свободен четвърт век,
когато България се управлява от министри като
Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Константин
Стоилов, Григор Начович и др. - държавници, които биха правили чест на всяка модерна държава,
след това начело на управлението в София не се
оказваха ефективни управници. След смъртта на
споменатите „строители на нова България“ в нашата страна възникнаха 10 политически партии.
Всички те се бореха за гласовете на едни и същи
избиратели. Това бяха селяните, защото до средата
на ХХ век те са мнозинство в социалната структура на нацията. Ето защо към 1903 година партиите се бореха за един и същи тип избирател, което
не им позволяваше да формират солидни парламентарни мнозинства. Защото всяка печелеше по
12-15 народни представители. Тогава княз Фердинанд преобърна логиката на управленската процедура в България: вместо първо да се проведат избори и която партия формира мнозинство в НС, тя
да излъчи и правителство, князът започна най-на-

пред да назначава кабинет от дадена партия. А новият премиер така провеждаше изборите за парламент, че си осигуряваше необходимото минимално
мнозинство в НС. Така реалният „властораздавач“
в държавата стана не нацията, а монархът. Партийните водачи разбраха, че трябва да са добре преди
всичко с двореца, за да ги назначават в правителство. Като резултат те станаха прекалено послушни пред короната, а това обезплоди тяхната творческа политическа мисъл. Така че ако трябва да
обобщим и причините, поради които всяко ново
поколение в историята на Третата българска държава, не излъчва силни политици /и поради това не
могат да се създават ешалони от качествени държавници/, то те могат да се систематизират най-едро така:
Най-напред липсата на дълга и богата държавническа традиция. Близо пет века българите нямат собствена държава и не развиват умението да
мислят градивно за нейното развитие. Османската
империя е чужда и жестока, поради което тя не се
обича, а се мрази от нашия народ.
След това, личният режим на цар Фердинанд.
Близо две десетилетия, вече при свободен национален живот той спъваше нормалното формиране
на нов и ефективен държавнически елит.
Впоследствие, на базата на националните катастрофи от 1913 и 1919 година, между двете световни войни демокрацията в България навлезе в
дълбока криза. Започна една истинска гражданска война между лявото и дясното. Поради това се
ликвидира напълно и възможността за спокойно,
консенсусно мислене по народните работи, вътре в българското общество като цяло. А липсата
на подобен дебат за дълги периоди от време, също
се отразява фатално върху равнището на политическата интелигенция.
През епохата на държавния социализъм – втората половина на ХХ век, политиката и проблемите на държавното управление пък бяха превърнати в монопол само за комунистическата партия.
Под нейно ръководство се създаваше всичко, защото само тя управляваше!? За обикновения българин – тоест, за нацията като цяло, политиката беше
практически забранена зона! Поради това окончателно закърня и алтернативното политическо мислене сред нашия народ. А оттам изчезна и
възможността да се подготви един разумен преход
към демокрация.
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Резултатът се видя след 1989 година: логично тогава начело на държавата изплуваха случайни
авантюристи. Много от тях разграбиха и унищожиха всичко ценно, създадено с труда на българския народ, през втората половина на ХХ век. Тогава, освен всичко друго - грабежът отврати
нацията изобщо от политиците. А много от тях,
от своя страна, чувствайки се и гузни, и без авторитет – станаха проводници на чуждите влияния в
страната. Ето защо, за пръв път в нашата история
една трета от нацията буквално реши да „избяга“
от свободното, и уж “демократично“ Отечество!

Ясно е! На нас българите ни е необходима нова матрица за подготовка на държавници, които да
са в състояние да управляват ефективно прекрасната ни Родина. Тя трябва да се сътвори от днешните представители на реалистично мислещата и
отговорна национална интелигенция. Само така
може да се гарантира трайно нашата държавна и
обществена сигурност. Това е една от най-важните
научно изследователски задачи днес, специално и
пред политическата наука в страната. Нейното разрешаване трябва да даде новата формула, по която
да се изгражда модерният политически елит на нашата нация.

5. Като дългогодишен университетски преподавател Вие имате богат опит в
аудиториите. Бихте ли споделили кои са водещите принципи за успеха в това благородно дело: да създаваш интелигенцията на една нация?
За мен това е най-важната и най-полезна дейност, която се върши организирано във всяко общество. Защо? Защото чрез университетите се дава висше образование на най-ученолюбивите и
талантливи млади хора. И то във всички области
на живота – като се тръгне от спорта, мине се през
изкуствата, инженерните науки и медицината, за
да се стигне до хуманитарното познание. Можем
ли да си представим изобщо живота на модерния свят, без добре подготвени кадри, в тези области на човешкото битие? А те се създават само и единствено във висшите учебни заведения.
Очевидно е, че не можем! Точно този факт поставя университетския преподавател на особен пиедестал по важността на изпълняваната от него
мисия в обществения живот. Що се отнася до самата преподавателска дейност в университетите,
аз бих казал, че в случая става дума за особен вид
изкуство. То трябва да се изучи добре, а това отнема и време, и сили. Защо? Защото никой, никога и никъде не е излязъл от университета и веднага след това да се е върнал в този храм на науката
като блестящ преподавател!? Не – това нито е възможно, нито е реално да се мисли, че може да стане някога и някъде. Както всичко важно в живота
на хората и преподавателското изкуство трябва да
се изучи. И то много добре.
Казано по друг начин: добрият преподавател започва да се самонаучава още до като е на
студентската скамейка. Така че в края на уни6

верситетското образование, той има вече определени представи за онова, което е добро и върши
работа в аудиториите.
И най-важното: да се установи по този начин в какво се състои индивидуалният талант
на младият човек? Дали той е добър оратор и
комуникатор? Или може би е по-задълбочен в
анализа на фактологията, макар че изразната
форма на неговата реч не е така впечатляваща? Не е изключено този род студенти да предлагат и нестандартни – дори неочаквани идеи,
които е добре да се приемат с разбиране от преподавателя. Защото точно там и тогава може
да става дума за търсенията на онова, което
се нарича оригинално „мислене на таланта“ в
областта на хуманитарните науки. А този талант задължава преподавателя да стимулира
обучаемите, за да създават те сами ново, несъществувало знание. Така, че с него да се обогатява информационният масив в съответния
клон на човешкото познание. Това поведение
може да се определи с обобщаващия термин “даване кураж“ на студентите, една непреходна цел
на университетския професор. Ако преподавателят в своята практика е дал кураж и самочувствие
поне на десетина свои колебливи студенти, които
да преосмислят поведението си и се превърнат в
съзнателни личности, стремящи се към самоусъвършенстване – той е направил велика услуга на
Отечеството!

Лично аз много ценя и съм използвал и извън аудиторната работа със студентите. Организирано сме пътували из историческите градове на
България, посещавали сме Националния исторически музей, Архива на УНСС, проведоха се прекрасни екскурзии до Истанбул и Одрин, до Охрид
и др. Тъй като аз преподавах и дисциплината „История на българския политически живот“, студентите се запознаваха на място с документи, исторически реликви, потапяха се в атмосферата на
екзархийската черква „Св. Стефан“ край Босфора, чувстваха духът на Св. Климент и Св. Наум
край Охридското езеро. От тези инициативи останаха чудесни снимки. Така че и до днес, когато
се срещаме с някои от тези млади колеги, ние си
спомняме за онези хубави дни. Така неформалната обстановка задълбочава връзките студент-преподавател и създава скъпи спомени у всички, които остават за цял живот.

Блестящият университетски преподавател, във фазата на своята творческа зрялост,
трябва да притежава вече и забележителни
ораторски умения. Слушането на неговите
лекции трябва да доставя удоволствие, което
се доближава до ефекта от събитията, които
пораждат истинското личностно преживяване за присъстващите в аудиторията. Само така
и тогава тя винаги ще бъде препълнена – дори и със студенти, които изучават други науки. Защото и те ще искат да послушат „бележития професор“! Там някъде са и причините,
поради които добрият университетски преподавател може да бъде изпращан след края на
лекцията си и с ръкопляскания, от страна на
студентите. Ако това се случи на един университетски преподавател, дори само веднъж в аудиторията, той може да е сигурен, че неговото посвещаване на великата мисия – създател
на добре образована и националноотговорната
интелигенция, се изпълнява добре.

6. Какво мислите за ролята на историка и политолога в извън университетската среда – като участници в съвременния обществен живот?
Образно казано, това е второто важно поле за
жизнената и професионална реализация на университетския учен. Освен преподавател и възпитател на младата българска интелигенция, професорът е неразделна част и от националния
експертен корпус /онова, което аз наричам образно с обединяващото понятие “професорското тяло“/. Така, че негов неизменен дълг е да бъде винаги в предните редици и на общонационалните
духовни търсения и интереси. За историка това означава да е наясно, че с професионално-

то изясняване на проблемите около миналото
/в книги, статии и изяви чрез медиите/, той се
превръща в един незаменим фактор за поддържане „духовното здраве“ на нацията на базата на добре осмислената и популяризирана добра традиция. Това означава, на обществото да
се изясняват вярно обективните истини, свързани с отминалите времена в националното развитие. Особено около проблематиката, по която има
разномислие на базата на различните ценностни
ориентации на гражданите.

7. Какво място заемат генеалогията и краезнанието във Вашето научно творчество?
За да напиша биографиите на генералите Георги Вазов и Никола Иванов например, аз трябваше да проуча основно родовете на тези бележити
наши военачалници. Какво влияние върху тяхното
израстване и личностно развитие е оказала, напри-

мер, семейната среда през епохата на Възраждането? След това кое е особеното във възпитателните методи, които са прилагали родителите? Каква
е ролята и значението на братята и сестрите, при
окончателното оформяне на личностите? и пр.
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Ето защо краезнанието също ме изкушава
още от младини. Вече в зряла възраст реализирах
един успешен проект, свързан с историята на селото, от където са корените на моя род – Вакарел.
Още след завършването на висшето си образование започнах да събирам материали за икономиката, културата и политическия живот на Вакарелската котловина. Тя е интересен феномен по
билото на Ихтиманска средна гора. В диаметър от
около 30 километра са разположени 22 големи махали /някои се наричат и села/, а в центъра е основното селище Вакарел. В миналото то е известно и като „Хановете“. Там винаги е бил основният
административен и културен център. Така че във
Вакарелската селищна система, реално съществуват над 20 големи махали и по-малки сала. В хода
на научните си занимания постоянно попадах, къ-

де на няколко изречения, къде на цели страници с
информация, свързана със събития, протичали в
нашия край. Всичко това се събираше и колекционираше в отделни папки. През 1978 година, с подкрепата на местната администрация, изготвихме
и един обемист въпросник. След това го предадохме на видни хора от района, за да ни отговорят
по всички поставени там въпроси. Така събрахме
и голямо количество спомени за новата и най-нова история на Вакарелския край. Защото за нея не
винаги се намират конкретни документи. В резултат се натрупа една достатъчна информационна
основа и през 2017 година седнах и написах „История на Вакарел“. Книгата се посрещна с голям
интерес от местната общественост. Този факт ми
даде нагледна възможност, за да оценя още по-реалистично и ролята на краезнанието.

8. Кои са основните „опорни точки“ на Вашата научно изследователска методика, които бихте препоръчал да спазват и младите учени - днес и в перспектива?
Тъй като живеем в пазарно общество, аз още
в младите години се запознах с основните принципи на предприемаческото изкуство. То е една
от най-важните основи за успешни действия в силно конкурентна среда. Това стана по време на моите специализации из американските университети
в края на 80-те и през 90 години на ХХ век. Тогава, когато работих в областта на политическата
и идейна история на българската емиграция в новия свят. И това познание се оказа много полезно
за мен. Ето защо мисля, че може да се използва и
от всеки, който има намерение да се занимава преди всичко с исторически и политически изследвания, през целия си съзнателен живот. Поради това
ще изброя най-важните принципи, върху които се
базира „академичното предприемачество“.
НО! Държа да направя едно изключително важно уточнение: тук не става дума за предприемачество - тип бизнес! Тоест – целта в
никакъв случай не е непременно да се гонят
някакви големи и трайни икономически печалби в пари! В областта на хуманитарните
науки, поставянето на подобни цели /особено
в България/, е практически невъзможно и напълно безсмислено. Главното предназначение
на правилата, които имам предвид е, да се формира умение за реализацията на едно продук8

тивно „интелектуално – духовно новаторство“.
Това означава изграждане на способността навреме да се разпознават значимите и важни за
обществото научни теми, които все още не са
разработени от изследователите. Така че в последна сметка навлизането на науката там, да
води до постоянно създаване на ново, все още
не съществувало научно знание, до даден момент. А то на свой ред да подпомага развитието
на духовността и еволюцията на демократичните процеси в обществения живот.
Ученият ще се реализира като успешен „духовен предприемач“, за разработването на ново
полезно хуманитарно знание, ако умее и да рискува. Това означава, на базата на вече доловените
реални възможности за реализацията на значим
научен труд, убедено да се тръгне към нелеката, конкретна работа за неговото създаване.
Много важна способност на успешния учен е
да може да оценява правилно същността на НОВОТО, с което ангажира трайно изследователското си внимание. На практика това означава, да се
реши правилно: възможно ли е да се създаде несъществувало научно знание до дадения момент!
След това, кое е важното от несъществувалото
знание във все още неизследваната ниша от областта на историческата и политическата наука.

Успешната предприемаческа дейност в хуманитарните науки предполага също формирането
на способност да се оценява реалистично какъв
ще бъде характерът на последствията от създаването на новата научна монография? Тя ще
се използва ли от широка аудитория хора като източник на нови знания? Или ще задоволи интереса само на тясна група от специалисти? Ще се
разшири ли възможността за рационални действия на цялото общество или от новото знание ще
се възползват малцина? Каква цена ще платят и
властта, и гражданите, ако приложат /или не използват/ новото знание в актуалната практика? С
какво ще се създадат по-добри условия, за да може духът на консенсусното мислене и сътрудничеството да се налагат все по-трайно като основа
на българското държавноотговорно политическо
мислене и пр.
За да се създадат най-убедителни аргументи
за максимално ефективно използване на новоразработеното знание, в областта на историческата и
политическата наука, от голяма важност са ресурсите, с които ученият ще работи по време на изследователската си дейност.
Задължително трябва да се осигурят новооткрити, оригинални и все още неизползвани от други автори документи, статистически
данни, социологическа информация и сведения от печатните медии. Тези, които са съотносими към съответното време, през което е реализиран основния исторически или политически
процес, предмет на новото научно изследване.
Ако тези стъпки се извървят изцяло в правилна
последователност, но се акцентира преди всичко
на новото – тоест, новооткритото информационно
градивно, усилията да се разработи проблематиката от откритата нова ниша в областта на историческата и политическата наука ще родят зна-

чим научен труд. А той на свой ред ще създаде
авторитет на своя автор.
За да се случи накрая всичко това, разбира
се от решаващо значение е новата монография,
която се заражда, да бъде изградена правилно в
структурно и текстово отношение. В началото да
се изяснят предпоставките, след това да се представи изчерпателно същността на изследвания исторически процес. А новите, оригинални изводи
да се формулират в края на труда. Много важно е
и умението да се пише впечатляващо. Това означава, ученият да си е изградил свой, собствен
стил за изложение на мисълта върху белия лист.
Той да е кратък, като фраза. Съдържанието на изреченията да следва една надграждаща се логика
така, че изследваният процес да се разкрива пред
бъдещия читател като една възникнала и естествено развиваща са реалност по своята нормална,
вътрешна логика. Изводите трябва да са задълбочени, изчерпателни и убедителни, за да впечатляват. А за да се случи всичко това, авторът не
трябва да „разказва“ проучвания исторически
или политически процес. Просто защото той не е
присъствал в хода на неговото случване. Не бива
също така и само да „преразказва“ онова, което
обяснява. Тъй като няма гаранции, че онези които
са го информирали са му предали вярно фактите
около същността на историческия или политическия процес. Поради това, авторът трябва преди
всичко да АНАЛИЗИРА лично събраната първоизточникова фактология. А това означава да умее
да резчленява проблематиката на нейните съставни части. Да влиза „вътре“ в структурата на проучвания процес и там, на базата на собствената си
преценка върху реалната фактология, да формулира фразата, която носи мисълта, описваща същността на вярната истина. Като ново – все още несъществувало научно знание.

9. Има ли някаква тайна, която да обяснява Вашата лична, творческа продуктивност: Вие сте автор на 21 монографии, 156 статии, две дузини трудове, публикувани
на чужди езици зад граница, книги в съавторство с други учени, студии и т.н.
Краткият отговор на този ваш въпрос гласи: „Да живеят техни величества Ксероксът
и Компютърът!“. Съзнателно изписах тези два
термина в началото с главната буква „К“. Защото

тяхната поява в моя живот оценявам като действително „велико събитие“, за цялостното развитие на научната ми кариера. Защо? Защото до
средата на 90-те години на ХХ век, нашето поко9

ление историци носеше една истинска „робия“, в
своя ежедневен научноизследователски труд. Тогава в българските архиви и библиотеките нямаше ксерокси. Ние четяхме планини от документи,
а всичко онова, което беше важно за нашите изследвания, изписвахме на ръка, върху т. нар. „фишове“. Аз съм събрал в кутии за обувки сигурно
към един милион фиша. Всичко това е ръчно преписан, оригинален документален текст върху една четвъртина от лист А-4. Официалното писане
текстовете на трудовете ни в началото естествено
се извършваше на класическите пишещи машини „Марица“. Ние обаче нямахме това оръдие на
труда на разположение още на младини – обикновено се снабдявахме с него след двадесет и петата си година. Затова текстовете на първите си статии, дисертации и книги ние най-напред пишехме
и на ръка - с химикал. Така се раждаха „ръкописите“ ни от по 250-300 страници. След това вече ги
преписвахме на „мариците“. Но, когато върху на-

писаното „минеше и стилната редакция“ с химикалката, листовете посиняваха. Това налагаше да
преписваме и втори, понякога и трети път ръкописа. За да се получи онова, което се нарича окончателен вариант на научния текст, за да бъде той
издаван. Истинска робия!
Когато заминах за Съединените щати през
1988 година обаче, аз попаднах в една коренно
различна обстановка. В библиотеките и архивите там навсякъде имаше ксерокси. Поставяш документите, пускаш 5 долара и от машината ти излизат 50 копия на документален или научен текст.
Така, благодарение на машините, тогава аз събрах
колосална документация, свързана с историята и
политиката на българската емиграция /включително и в областта на Политическата наука/. В резултат донесох в София основната първоизточникова информация за моите научни изследвания
вече в зряла възраст.

10. Има ли нещо ново в еволюцията на Вашата теория за ролята на „професорологията“, която развихте в интервюто си, когато се създаваше биографичната
книга за вас?
Това ново политическо понятие се роди в
моето съзнание в хода на размишленията ми за
причините, поради които нашето Отечество толкова често преживява изключително тежки кризи в своето развитие. Една от важните причини
за периодичния ни крах като нация според мен се
крие в липсата на достатъчно солидни, стари авторитети в нашата обществена структура. Такива,
които със своята естествена тежест, заради реалните им приноси за развитието на нацията и държавата ни, да са източник на доверие, естествени
възможности за позитивни влияния и добри идеи.
Всичко онова, което осигурява напредъка на обществата. На тази основа започнах да търся, дали
действително в новото време не са създадени известни авторитети и в границите на Третата българска държава след 1878 година. Такива, които
обществото да осъзнае и признае, че могат да са
полезни за възходящата еволюция на нацията и
държавата. Така стигнах до идеята за „професорологията“.
Изрично трябва да кажа, че с този термин аз не фаворизирам само една прослойка
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от българската национална интелигенция –
онези наши съвременници, които са носители
на най-високата академична длъжност „професор“. НЕ! За мен този термин е само едно обобщаващо и обединяващо понятие – символ! С
неговото използване аз имам предвид цялата академична, експертна общност на Третата българска държава. Тоест - всички хора на положителното научно знание.
Да, вярно е, че учените не са политици - и
слава Богу че е така! За да си политик се изискват и поредица от други качества: издръжливост
на напрежения, предвидливост в практическите
инициативи, възможност бързо и убедително да
се отговаря на обществена реакция и пр. Все способности, които не са характерни за много от учените. Но и без експертното знание на академичната общност действията на политика – практик
са по-малко ефективни. А за съжаление, през последните десетилетия българската експертна научна общност не се използва като първоизточник
на информация, с оглед увеличаване ефективността на политическото и държавническо действие.

Поради това, може би е необходимо, самата тази експертна научна общност, да се обедини като самостоятелен, добре организиран фактор
на гражданското общество. Това е основното в
моята „теория“. Този фактор да има свои демократично избрани, но и активни ръководни органи. Да си създаде програма за действие, календар
за практическите инициативи по месеци и години и т.н. По този начин, чрез своите собствени,
вътрешноорганизационни структури и институции, българската научно - експертна общност да
може да мобилизира навреме носителите на академичното знание. Тогава и където това се налага
и трябва да се пусне в ход експертизата. Но да е

в състояние и да налага на власт имащите разбирането за необходимостта те да се вслушват
в мнението на националноотговорната експертна общност. Дълбоко съм убеден, че от това
всички ще спечелят и никой няма да загуби нищо. Затова аз мисля, че „професорологията“, разбирана в този смисъл, трябва да се разработва и в
бъдеще. Главно, като теоретично знание за това,
как се развиват потенциалните възможности, начините за практическо използване и реалните резултати, които са национални ценности, скрити /
но неизползвани достатъчно ефективно/ в обобщената кадрова структура на националния научно-експертен корпус.

11. Като учен, който познава добре и възходите, и паденията на нашия народ в
миналото, как виждате бъдещето на съвременната българска държавност?
Най голямата заплаха за България в бъдеще е
свързана с дълбокото разединение на нашето общество отвътре. Лявото и дясното, русофилите и
русофобите, патриотите и глобалистите и т.н., не
само че не могат да седнат заедно около една маса, за да проведат един смислен разговор за формирането на консенсус по водещите приоритети
на нацията - те се ненавиждат в истинския смисъл
на тази дума! Това ме тревожи най-много, защото така ние сами обезсилваме нацията и държавата си. Не решаваме разумно и навреме големите,
реални проблеми, поради което обществото ни
линее в много направления на нашия общ живот.
Ето защо преди две години написах монографията си „Национално помирение за единение и
спасението на България“. Там на широка фактологическа основа доказвам, че още от основаването на България, една от водещите тенденции в политиката на държавната власт в нашата
страна винаги е била - единението на народа.
Благодарение на това се случва градивната интеграция на прабългари и славяни в единната българска християнска народност. Тя дава на Европа третата писмено книжовна цивилизация /след
гръцката и латинската/ - старобългарската. През
епохата на Възраждането Паисий Хилендарски и
Васил Левски съдействаха за формиране на едно
ново, вътрешно-българско единомислие и единодействие. То пък помогна за освобождението на
нашето Отечество от османска власт. Пак сплоте-

ността на нашия народ беше в основата на онова
чудо от 1912 година: петмилионната тогава България да разгроми с армиите си на Тракийския военен театър 30 милионната Османска империя!?
Да я развенчае като велика сила и фактически да
я изтласка от Европа! Всичко това доказва, че тогава, когато българите са мислили и действали
солидарно, обединявани от велики исторически
цели – те са реализирали своите най-значими постижения. И обратно - тогава, когато е надделявала конфликтността и враждата между тях, каквато
е ситуацията през последната четвърт на ХIV век,
между двете световни войни, а и след 10 ноември
1989 година – нашият народ само е губил.
Големият реален проблем днес и в перспектива е: как да се постигне национално помирение и единение на българите? Така, че
експертният потенциал на нацията, водещите политически сили и всички добронамерени хора да
обединят своите градивни енергии. В резултат да
възникне едно мощно „Национално движение за
единение“. То да организира и проведе Национален конгрес за политическо помирение. На него
да се разработи една консенсусна програма, с водещите приоритети за развитието на всички значими области на нашия живот. Документът да
се внесе в Народното събрание, което да гласува специален „Кодекс за народното единение и
развитие“. А парламентарното решение, на свой
ред да е основа за управленската дейност на всяко
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правителство, което се намира начело на властта през съответните мандати. Дори смятам, че на
първо време е полезно да се създаде и едно общо коалиционно „правителство на националното
спасение“.
Казано с други думи, аз мисля че бъдещето на
България не е нито в диктатурите, нито в прекалено либералстващата представителна демокрация,
в този неин „раздърпан“ вид, в който тя съществува и функционира у нас вече над 30 години. Смятам за правилно да осъзнаем ползите и да говорим за необходимостта и предимствата на
един зрял демократичен вариант, когато аз
наричам „консенсусната демокрация“. Тя не
предполага ликвидация на многопартийната
политическа система. НЕ! Партиите трябва да
съществуват, защото идейното разнообразие е
полезно за националното развитие. Проблемът
е, да се намери онази политическа технология,
от която да се роди общополезният език между
реалните и влиятелни политически сили. Така, че в един толерантен диалог, базиран преди
всичко на аргументите и истината, да се разрешават формулираните основни приоритети
за настоящото и бъдещото развитие на Третата
българска държава. В обстановката на една толерантна, консенсусна демокрация най-лесно могат да се мобилизират онези властови ресурси и
процедури, чрез които може да се потърси сметка и на тези персони, които разграбиха безпрецедентно националното богатство, през годините
на прехода след 1989 година. За да си изградят те
своите мутродворци по цялата ни земя.
Ако се промени подходът за изясняване, формулиране и постигане на националните приоритети; ако се намери консенсусната формула за
практическото управление – така както се действа, примерно, в скандинавските държави, духът
на нацията ще се успокои. А оттам нейният начин на мислене и действие по вътрешните приоритети на България ще еволюират в положителна посока. Отново напред ще излязат градивните
енергии. Икономиката и културния живот ще се
активизират, ще се подобри жизнения стандарт, в
резултат ще се стабилизират и етническите процеси, довели до безпрецедентното масово бягство
от Отечеството след 1989 година!? При наличието на свободна държава и уж, в условията на демокрация!
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Следователно ясно е: бъдещето на Третата
българска държава зависи от много и все важни фактори – включително и външнополитически. Но определена, съществена роля между
тях имат и учените, които работят в областта
на историята и политическата наука. Те трябва да разработят проблематиката, свързана със
съвременните пречки пред българския народ.
Добре поднесена на обществото, тя може да съдейства за начеването на едно ново национално възраждане. Тук вече става дума за процес,
който е много различен от онова, което знаем за епохата на Възраждането през ХIХ век.
Главната цел на „старото“ българско Възраждане до Освобождението беше, да се формира
ОМРАЗА срещу държавата и властта на султаните. За да се подготви нацията за съдбовния миг на Освобождението. Новото - сегашното национално възраждане, трябва да роди
съвършено друг политически процес: ТОВА Е
ПОЯВАТА НА ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ И
УВАЖЕНИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАРИТЕ!!! Защото там е единствената ни обща опора за всички
– независимо дали симпатизираме на леви, десни,
екологични или патриотични каузи.
И най-важното: когато в една държава останат под 7 милиона граждани, тогава, когато
над 1 милион от тях са неграмотни, 2 милиона
са пенсионери, към 1 милион са децата и само
малко над 3 милиона са хората в детеродна и
активна трудово-творческа възраст – в такава
държава няма време за губене! Нито ден, нито
минутка от страна на онези, които милеят за
нея. Те трябва да започнат незабавно изграждането на „Национално движение за помирение и
единение“ на българската нация през ХХI век.
Ако това не стане – не ми се мисли за последиците след 2050 година. Национално-отговорната интелигенция на България никога не трябва
да забравя две неща: първо, че не малко народи са изчезвали от картата на света! Въпреки,
че са имали силни държави и високи равнища
на развитие. Къде са сега траките, даките, илирите, куманите, печенегите и пр.? Няма ги. Те
отдавна са в историческото небитие – независимо от следите, които са оставили след себе си.
И на второ място, никога не бива да се забравя,
че на земята няма „празни пространства“. Особено ако те са добри зони за живеене. Мигра-

ционните вълни от юг ще завладеят „България
след българите“! Да се избегне тази перспектива - това е задачата над задачите за национал-

но-отговорната българска интелигенция – днес
и в перспектива. Ако тя не направи необходимото - потомството ще я прокълне!

12. И последен въпрос: как се роди идеята за създаване на Вашия юбилеен
сборник?
Инициативата принадлежи на група колеги,
приятели и съмишленици. Съставител и отговорен редактор на тома е проф. д.ист.н. Манчо Ангелов Веков. Проектът за корицата е дело на д-р
Александър Димитров. Стилен редактор и коректор на текста е г-жа Катя Христова Митева. А авторският колектив се състои от учени, които или
са представители на моето поколение, с които сме
работили заедно по много инициативи. Или са хора, които уважавам като изследователи на историята и политическата наука. Мисля че се получи
един солиден колективен научен труд /сборник/,
в който се изясняват редица нови и неразработва-

ни до сега теми. Дано текстът да бъде полезен на
каузите, за които говорихме до тук. Защото от тях
по-големи няма и не може да има за всеки, който
обича България и милее за нейното бъдеще.
Блрагодаря най-сърдечно на Вас, за поетата инициатива, да проведем този голям разговор.
Благорен съм също така на всички приятели и колеги, които намериха време и възможности да подарят по една своя статия за моя сборник!
15 март 2020 г.
Интервюто проведе:
Проф. д. ист. н. Манчо Веков
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