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АФОРИЗМИ

Който търси, той намира.

☙ Библията ❧

Пътнико, пътища няма. Пътищата се правят с ходене.

☙ Испанска пословица ❧

Истината не трябва да зависи от това на кого тя трябва да служи.

☙ Е. С. Варга ❧

Човек може точно толкова, колкото знае.

☙ Ф. Бекон ❧

Да, днес изглеждаме джуджета, но сме се качили на раменете 

на гигантите от миналото, за да можем да гледаме по-далече в 

хоризонта, отколкото те.

☙ Умберто Еко ❧

Балканите – път към ада, постлан с добрите намерения на 

великите сили.

☙ Френски журналист по време на Парижката мирна 

конференция, 1919 г. ❧

Не може да се изгради здрав европейски организъм, без да се 

излекува болното сърце на Европа – Балканите.

☙ Катрин Лалюмиер ❧

Който пренебрегва историята, е осъден да я повтаря.

☙ Сантаяна ❧

Балканите са полуостров на надеждата.

☙ Рене Майо, генерален директор на ЮНЕСКО ❧
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За първи път сп. „Понеделник“ излиза в извънреден брой. Той е посве-
тен на Иван Башев. Три мотива са в основата на тази инициатива на 
списанието, която навярно няма да е последна.

Първият – Иван Башев е сред най-талантливите съвременни бъл-
гарски държавници и дипломати, от каквито днес така много се нуждае 
страната. Умен, образован, компетентен, неукоримо морален – такъв е 
държавникът Иван Башев.

Вторият – приносите на Иван Башев в управлението на култура-
та и в осъществяването на балансирана и мъдра дипломация са големи, 
но колкото и да е странно, те не са достатъчно познати на общество-
то. Време е да се покажат величината и блясъкът на тези приноси и на 
тази бележита личност.

Третият – наскоро излезе много ценна мемоарна книга за Иван Ба-
шев, в която участва голяма част от цвета на нацията. Съставители 
са Соня Бакиш, мир на праха й, чл.-кор. проф. Ал. Янков, ст.н.с. Любен 
Петров и посланик Иван Спасов, който също си отиде от този свят. 
Книгата предизвика широк отзвук и ясно се прояви нуждата от още ин-
формация за качествата, живота и делото на Башев.

Списание „Понеделник“ откликва на тази потребност.

Благодарим на ст.н.с. Любен Петров за неговата всеотдайност в 
подготовката на броя. Всъщност негова и на Иван Спасов е самата идея 
за извънредния брой, а Иван Спасов посрещна смъртта си на обсъждане-
то на книгата в Софийската градска библиотека.

Нека се появяват повече български държавници и дипломати като 
Иван Башев!

Редакцията на сп. „Понеделник“
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На 22 ноември 1962 г. зам.-министърът на външните работи и ръководител на бъл-
гарската делегация произнася речта си пред ХІІ сесия на Генералната конференция на 
ЮНЕСКО. След няколко дни е избран за министър на външните работи.
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Иван Башев посреща съветския си колега А. А. Громико, който е на официална визита 
в България от 12 до 16.02.1968 г.
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ПОЛИТИКЪТ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

Иван Башев става политик по повелята на по-
вратното време, през което преминава неговата 

младост – 30-те и 40-те години на ХХ в. Това е епоха-
та на големите идеологически и политически про-
тивоборства не само в българското общество, а и на-
всякъде в Европа. Водещата характеристика на тези 
противоборства е, че в тях почти не участват раде-
тели на парламентарната демокрация (наричана то-
гава буржоазна), а по-скоро – нейните противници, 
макар и принадлежащи към съвсем различни поли-
тически семейства. Става дума за ентусиазирани-
те леви и десни привърженици на революционното 
разрушаване на европейската политическа система, 
за да бъде изградено на нейно място нещо радикал-
но ново – политическа система, в която масите или 
нациите да изиграят своята същинска историческа 
роля. Най-общо казано, през 30-те години в повече-
то източноевропейски държави се води остър спор 
между убедените в необходимостта да бъде послед-
ван „успешният“ модел на фашистка Италия или на-
ционалсоциалистическа Германия, от една страна, и 
онези, които свързват надеждите си за по-добро бъ-
деще с комунизма, реализиращ идеята за господство 
на „световния пролетариат“ в рамките на „една от-
делно взета страна“ – Съветския съюз.

В българските условия посоченото по-горе евро-
пейско противоборство се проявява като спор между 
националисти и интернационалисти, изправил пред 
труден избор повечето социално чувствителни и пат-
риотично настроени български младежи. Изборът 
обаче не затруднява софиянеца Иван Башев, предпо-
чел интернационалната идея, обещала подобряване 
на положението на „унизените и оскърбените“ във 

Искра Баева
Евгения Калинова

Искра Баева – доцент, доктор 
по история. Преподава съвремен-
на световна история в СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Работи в областта на 
историята на Централна Европа 
и на България през ХХ век. Специ-
ализирала е в Полша и в САЩ. Ав-
тор е на над 150 научни публика-
ции, между които монографии-
те „Източна Европа след Сталин 
1953–1956 г.“, „България и Източ-
на Европа“, „Българските преходи 
1939–2005“ и „Следвоенното де-
сетилетие на българската външ-
на политика 1944–1955“.
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всички страни, вместо егоистичното желание на част 
от българските младежи „собствената“ нация да реа-
лизира своите цели и да господства над другите. Още 
през 30-те години Башев избира левите идеи и им ос-
тава верен до края на живота си, въпреки че в хода 
на политическите промени от следвоенните години 
вярата му е подложена на не едно или две изпитания 
и разочарования.

Житейският път на Иван Башев прилича на 
изминатия от немалко леви български дейци, вдъх-
новени от силната вяра във възможностите на ре-
волюцията да донесе щастие на цялото човечество 
и превърнали се в професионални политици. Съще-
временно животът на Иван Башев се отличава от об-
щия модел на формиране и утвърждаване на новите 
български политици, поели властта след Втората све-
товна война. Кои са приликите и кои разликите?

Приликите се изразяват в ранната лява ориен-
тация, осъществена в ученическите години въпреки 
по-скоро „буржоазния“ произход, участието в мла-
дежкото ляво движение – в Българския общ народен 
студентски съюз (БОНСС) по време на следването в 
най-престижната специалност на Софийския уни-
верситет – „право“, проверката на убежденията чрез 
изпитанието на репресиите, продължаването на ка-
риерата в младежкото движение, докато с напредване 
на възрастта не е принуден да премине в държавната 
администрация, професионален път, продиктуван 
по-скоро от политическата необходимост, отколкото 
от свободния личен избор.

Разликите са не по-малко значителни. Ще започ-
на със семейната – интернационализмът е заложен 
още в семейството му, тъй като майката на Иван Ба-
шев е от чешко-австрийски произход; семейството не 
е бедно, което означава, че изборът на левите идеи не е 
предопределен социално, а е направен по идейни при-
чини; заможен живот1 в сравнително добър софийски 
квартал. Иван Башев учи в Немското училище (по-
известно като Дойче шуле), което обаче не го тласка 
към прогермански и пронацистки нагласи, а напро-
тив – отблъсква го от тях. Друга разлика е силното 
му увлечение в практикуването и организирането на 
спорта – но негови любими спортове са волейболът, 
ските и туризмът, а не футболът, масовото увлечение 
на младежите от бедните софийски квартали.

Евгения Калинова – доцент, 
доктор по история. Препода-
ва съвременна история на Бъл-
гария в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Работи по проблемите на 
българската външна политика 
след Втората световна война и 
на културната политика и меж-
дународните културни връзки на 
България. Автор е на повече от 
100 научни публикации в страна-
та и чужбина, сред които моно-
графиите „Победителите и Бъл-
гария 1939–1945“, „Българските 
преходи 1939–2005“, „Следвоен-
ното десетилетие на българска-
та външна политика 1944–1955“. 
В съавторство с Искра Баева из-
дава в Париж и Виена книгите „La 
Bulgarie contemporaine entre l’Est et 
l’Ouest“ (2001) и „Bulgarien von Ost 
nach West. Zeitgeschichte ab 1939“ 
(2009).



13

ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК …

Различен е пътят на Иван Башев и след 9 септември 1944 г. Като повечето 
от съратниците си той продължава политическата си дейност в младежките ор-
ганизации, но за разлика от тях не действа в страната, а извън нея – в междуна-
родното младежко движение и в неговите европейски центрове Париж, Прага, 
Будапеща. Следваща отлика е тази, че след завръщането си в България Башев се 
насочва не към партийна, а към държавна кариера – работи в различни минис-
терства. От повечето следдеветосептемврийски политици го отличават неполи-
тическите му качества – широката обща култура, натрупана първо в семейство-
то, а след това и при пребиваването му в чужбина. Но широката обща култура е 
плод не само на възможността за преки контакти с европейската култура, а и на 
желанието и интересите му. И на последно, макар и не по значение, място като 
отлика или лично негова специфика трябва да се отбележи стилът му на работа 
и общуване с хората – стил, напълно лишен от толкова разпространения по 
онова време административно-бюрократичен подход. Разбира се, ръка в ръка 
с тези качества върви и самочувствието, както и самосъзнанието за отликите 
от повечето нови политици. Иван Башев е наясно, че е нещо като „бяла врана“, 
че е по-надарен, умен, начетен и с по-големи интелектуални възможности от 
повечето от равните му по ранг, а и от мнозинството висшестоящи.

* * *

Иван Христов Башев е роден на 11 февруари 1916 г. За точната му рожде-
на дата се спори, тъй като раждането му съвпада със смяната на Юлианския с 
Грегорианския календар в България. Рождената му дата понякога е посочвана 
и като 24 или 28 февруари, но официалната си остава 11 февруари, а така е 
запомнена и от негови близки от ранните му години2. Семейството го насочва 
към елитното Немско училище, където учи от 1930 до 1936 г. Още в младежките 
си години и в семейната среда Иван Башев овладява до съвършенство немски 
език, към който прибавя много добър френски, а по-късно и не толкова свобо-
ден английски и руски език.

В училище Башев се самоопределя като привърженик на левите идеи 
– участва в марксистки кръжоци и изгражда група на РМС (Работнически мла-
дежки съюз), на която става отговорник. След като завършва гимназия, Иван 
Башев става студент в Юридическия факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, където продължава политическата си дейност как-
то в БОНСС, така и като сътрудник на левия студентски вестник „Академик“. 
Включването на България в Тристранния пакт съвпада с времето, когато, след 
като завършва семестриално, Иван Башев започва работа като стажант-адво-
кат в София. Той съчетава адвокатския си стаж със сътрудничество с Градския 
комитет на РМС в София – снабдява ги с пропагандни материали. Неговият 
принос в българската съпротива е саботажът, който осъществява в софийското 
бюро на Германската телеграфна агенция, на която сътрудничи – унищожава 
част от пристигащите телеграфни ленти.

През 1943 г. Иван Башев получава правоспособност на адвокат, но почти 
едновременно с това попада в полезрението на полицията и е изпратен в лагера 
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„Еникьой“. След като в края на 1943 г. е освободен, отива да живее при роди-
телите си в с. Земен, Радомирско, евакуирани там заради англо-американските 
бомбардировки над София. Завръща се в София в средата на 1944 г. и продъл-
жава съпротивителната си дейност, вече като член на войнишкия полкови ко-
митет в Божурище.

Първата обществена инициатива на Иван Башев, осъществена след 9 сеп-
тември 1944 г., се отнася до неполитическата сфера – спорта. Вероятно още тога-
ва става ясно, че неговата кариера, макар и тръгнала заедно с цялото му поколе-
ние леви младежки дейци по посока на професионалната политика, винаги ще 
остане по-различна, развиваща се в много посоки едновременно благодарение 
на разностранните му неполитически интереси. В случая става дума за учредя-
ването на обединения спортен „универсален“ клуб „Чавдар“. При извършеното 
сливане на спортни организации Иван Башев представлява офицерския клуб 
„АС 23“, а Асен Павлов (баща му тогава е регент) – „Шипка-Победа“. И двата 
клуба са самодейни и обединяващи младежите от по-бедните квартали, а обе-
динението им дава възможност да премерят сили с големите спортни клубове. 
Към двата клуба обаче по съвет „отгоре“ на 9 ноември 1944 г. е присъединен 
още един – спортният клуб от Подуяне „Спартак“ (бивш „Цар Борис ІІІ“). Пред-
седател на новия обединен клуб става ген. Владимир Стойчев, а секретар Иван 
Башев. За спортна база на клуба е използван стадионът на „АС 23“ в Борисовата 
градина, който ще остане знаковият стадион на обединилите се клубове. Хуба-
вата идея за самостоятелен спортен клуб на младежите от крайните квартали 
няма дълъг живот, тъй като през 1948 г. спортният клуб „Чавдар“ прекратява 
съществуването си3, за да се трансформира в армейски спортен клуб, останал 
оттогава и до наши дни със седалище в Парка на свободата (днес Борисова гра-
дина)4. Това развитие или по-скоро превръщане на самодейния клуб в контро-
лиран и финансиран от армията спортен клуб става вече в отсъствието на Иван 
Башев, чиято младежка дейност и добро владеене на поне два европейски езика 
го отвежда извън България.

В първите следвоенни години (1945–1946), докато е секретар на спортния 
клуб „Чавдар“, Иван Башев работи и като редактор в младежкия вестник „На-
родна младеж“. Този ангажимент го прави подходяща кандидатура за българ-
ски представител в създадената след Втората световна война Световна феде-
рация на демократичната младеж5. От 1946 г. Иван Башев е представител на 
българския СНМ (Съюз на народната младеж) в Изпълнителния комитет на 
федерацията, чието седалище е в Париж. Преди да замине за Париж обаче, Ба-
шев става член на БКП, което не е изключение, а по-скоро правило за младеж-
ките комунистически дейци. Организационните му качества (при подготовката 
на Световния младежки фестивал в Прага, проведен от 25 юли до 16 август 
1947 г.), умението му да работи с хора от различни държави и с различни убеж-
дения му осигуряват допълнителна подкрепа и през 1948 г. Иван Башев е изб-
ран за секретар на федерацията. В продължение на три години от Париж, Прага 
и Будапеща той координира както общата дейност на Световната федерация, 
така и подготовката на още два световни младежки фестивала – проведеният в 
Будапеща от 14 до 28 август 1949 г. и в Берлин от 5 до 19 август 1951 г. На между-
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народния младежки пост Башев остава, докато навърши 35 години, след което 
се завръща в България.

Въпреки че е на възрастовата граница (тогавашната, защото сега вече зна-
чително се е вдигнала), която разделя младежката от зрялата възраст, след за-
връщането си в България Башев отново е насочен към организационна младежка 
дейност. От 1951 до 1952 г. той изпълнява важния пост главен редактор на органа 
на ДСНМ (Димитровски съюз на народната младеж) в. „Народна младеж“, след 
което става секретар по пропагандата и агитацията и отговарящ за международ-
ните връзки на ЦК на ДСНМ. На този пост остава до 1956 г., когато, вече 40-годи-
шен, не би било естествено да изпълнява функции в младежка организация.

А тъй като житейският му път до момента го е насочил към политиче ско-
организационна дейност, Иван Башев трябва да намери по-нататъшната си 
професионална реализация в подобна сфера. Международният опит и широ-
ката му обща култура го правят най-подходящ за деец в Министерството на 
просветата и културата.

Петте години, през които дейността на Иван Башев е насочена към орга-
низацията на културата в България, не остават без следа в културната история 
на страната. Интересът му към литературата, театъра, музиката, личното по-
знанство с многобройни представители на българския културен елит го правят 
един от най-способните ръководители в тази сфера. През 1956 г. той е начал-
ник на управление „Изкуство“ в Министерството на културата, което ръково-
ди дейността на театрите, оперите, творческите съюзи и висшите училища по 
изкуствата6. След създаването през февруари 1957 г. на обединено Министер-
ство на просветата и културата (МПК) става заместник-министър (до 1961 г.), 
който отговаря и за ЮНЕСКО.

Иван Башев започва тази нова страница в своята кариера в месеците на 
раздвижване на интелигенцията след ХХ конгрес на КПСС и Априлския пле-
нум на ЦК на БКП от 1956 г., когато властта бърза да ограничи стремежа към 
либерализация и да възвърне своя контрол върху творците, без обаче да може 
да върне духа в бутилката. В края на 1956 г., след Унгарската революция, де-
монстрирала до какво може да доведе искрата на недоволството, запалена от 
свободомислието на интелигенцията, ръководството на БКП подготвя пленум 
по идеологическите въпроси. Иван Башев участва в организираните за тази цел 
срещи на отдел „Наука, образование и изкуство“ при ЦК на БКП с творче ските 
съюзи. Срещите му разкриват настроенията сред интелигенцията – най-критич-
ни са писателите, но и сред останалите творци продължават да се чуват гласове 
за повече свобода и разчупване на догмите на соцреализма. Особено актуална е 
темата за новаторството и правото на творчески експерименти, заклеймявани в 
годините на сталинизма като буржоазни и „формалистични“. Макар в изказва-
нията на Башев на тези срещи партийната линия да е ясно прокарана, в думите 
му прозира разбиране и подкрепа за творците. Той дори ги призовава към по-
вече инициативност („Вие искате автономия, дързост, творчество, а кой да го 
осъществява?“). С разбиране за необходимостта да се преодолее изолацията от 
световната култура Башев заявява: „Трябва да бъдем в течение на всичко, което 
става по света, всичко разумно. Не по приказки. Трябва да го знаем…“. Същев-
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ременно трезвият разум и прагматизмът – черти, които по-късно ще станат от-
личителен белег и на работата му като външен министър, го карат да напомни 
за реалните условия, в които се развива българската култура: „Ние не можем да 
имаме десет МХАТ-а7. В Съветския съюз има само един. В Париж има само една 
Гранд опера… Вие искате в Смолян да има МХАТ, а в Силистра – Гранд опера… 
Ние изкуство ще правим в реалните икономически възможности на нашата 
страна, а не можем да правим във всеки град МХАТ и във всеки окръжен град 
– Гранд опера. Като че ли постоянно Министерството на културата в малкия 
си джоб държи пари и не ги дава.“8

Годините, през които Ив. Башев е в ръководството на културната сфера, 
са време на противоречиво „съжителство“ между управляващите и интелиген-
цията. В зависимост от стабилността на режима и от импулсите, идващи от 
Москва, властта редува „затягането на юздите“ (края на 1956, 1958, 1963 г.) с 
либерализация и разширяване на границите на позволеното в изкуството. Тази 
двойственост се отразява и в дейността на Ив. Башев. Като заместник-минис-
тър на културата той призовава творческите съюзи към сплотяване на интели-
генцията около политиката на БКП, не пропуска и да подчертае „заслугите“ на 
Т. Живков: „Сега ни е много лесно, като говорим за приближаване до живота, 
но докато не го формулира ръководителят на Партията от името на ЦК, фак-
тически ние обикаляхме около тази работа на основата на нашата политика, на 
основата и на работата на всички творци, но това не стана… Малко се твореше 
с оглед нуждите на живота, на изискванията на Партията.“9

На официални срещи с художествената интелигенция Башев подкрепя 
оценките на партийното ръководство, че творците не трябва да бъдат оставяни 
без контрол, тъй като под „маската“ на творческите търсения се отдалечават 
от линията на БКП. Съвсем ортодоксално звучат думите му пред Съюза на ху-
дожниците на 31 март 1961 г.: „В желанието си да покажем, че има резултати, 
че има нови кълнове, че има постижения, забравяме малко за опасността… В 
изложбата на младите10 има недобри, нездрави явления. Има явления, срещу 
които, ако не вземем сериозни мерки, непременно могат да доведат до неща, за 
които не така спокойно ще говорим, както днес се води разговорът… Ръковод-
ството на съюза трябва да вземе отношение към тези неща и да създаде здрава 
атмо сфера с оглед да се преценяват и положителните неща, и проявите на ма-
ниящина и чуждо влияние.“11

Извън задължителното партийно „говорене“ обаче Ив. Башев успява да из-
ползва разширените от десталинизацията рамки на допустимата свобода и да 
даде тласък на инициативи, които допринасят за съживяването и обогатяването 
на културния живот и оставят трайни позитивни следи. Съчетанието на широ-
ките му познания в областта на културата12 с продължителната работа в мла-
дежки организации го нарежда сред инициаторите за създаването през 1960 г. 
на Кабинет на младите писатели, Кабинет на младите композитори, Ателие на 
младите художници, както и за организирането на първите младежки изложби. 
Разбира се, Башев подчертава, че тези кабинети и ателиета са нужни, защото „в 
идеологическата област трябва да има един център, от където младите да бъ-
дат напътствани, за да се осигури смяна на генерациите“13. Независимо от наме-
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ренията на управляващите, тези структури дават възможност на младите творци 
да участват по-активно в художествения живот и създават у тях увереност в соб-
ствените сили. Иван Башев успява да осигури сериозно финансиране за редица 
културни прояви: за подготовката на общата художествена изложба, посветена 
на 15-годишнината от 9 септември 1944 г., са отпуснати „неколкостотин хиляди 
лева не само на млади, но и на известни художници“; за първи път близо 300 мла-
ди художници са финансирани от министерството, за да се подготвят за Нацио-
налната младежка изложба; започва изграждането на ателиета за студенти, които 
след дипломиране продължават своята специализация14.

Години по-късно в спомените си редица културни дейци ще си спомнят с 
топло чувство за начина, по който Башев е насочвал кариерата им – не с без-
прекословни заповеди, а с разбиране и съпричастие15. И след като поема пътя 
на външната политика, той не само остава свързан с проблемите на културата, 
но и успява да реализира инициативи, оставили траен отпечатък в българското 
духовно пространство.

След като доказва възможностите си като заместник-министър в областта 
на културата, Иван Башев е преместен на същия пост – заместник-министър 
на външните работи. През 1961 г., когато започва дипломатическата кариера 
на Иван Башев, българската външна политика е ръководена от Карло Луканов 
(баща на Андрей Луканов). Иван Башев остава за кратко време на поста замест-
ник външен министър – около година, затова този период изглежда по-скоро 
като подготвителен, за привикване към работата в министерството, за да може 
да го оглави.

Началото на 60-те години бележи нов период в следвоенната българска ис-
тория. До ноември 1962 г. министър-председател на България е Антон Югов, 
който олицетворява плавния процес на десталинизация в България, започнал 
след смъртта на Сталин през март 1953 г. Когато през 1956 г. Тодор Живков по-
ема партийната власт, той оставя българските сталинисти на високи постове, 
за да покаже, че няма рязка смяна във властта. В следващите години обаче за-
почва да ги отстранява един след друг и да разширява полето на своята власт. 
Последен от близките на Вълко Червенков остава Югов, но и неговото време 
изтича в края на 1962 г., а заедно с това – и времето на неговия външен минис-
тър Карло Луканов. През ноември 1962 г. Тодор Живков посяга и към държав-
ната власт, като оглавява правителството. Още първите му действия показват, 
че Живков разбира от принципите на управление, като съчетава обновлението 
с прием ствеността. За целта Живков подбира нови хора, които са не само дос-
татъчно опитни, но и с ярки способности, които демонстрират новото начало. 
Иван Башев с несъмнените си лични качества, с международния си опит, а и 
със своята относителна младост – 46 г.16, се оказва един от най-подходящите, за 
да демонстрира навлизането на новото поколение в държавната власт.

В първото правителство на Тодор Живков, съставено на 27 ноември 1962 г., 
Иван Башев е назначен за министър на външните работи. Той остава такъв и 
във второто правителство на Живков (1966–1971), както и в първото на Станко 
Тодоров (1971–1976). Заемането на този пост в три правителства дава основа-
ние (даже и по такъв формален показател) Иван Башев да бъде определен като 
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най-успешен ръководител на българската дипломация. Само за сравнение: в 
модерната история на България преди Иван Башев няма външен министър с 
толкова дълъг стаж – над девет години17. Това обаче е само количественият 
критерий, зависещ и от политическата система (известно е, че наследникът на 
Башев остава на поста си цели 17 години). По-важни са предизвикателствата, 
с които трябва да се справя Иван Башев като външен министър. Става дума за 
60-те години, донесли огромни сътресения и промени в международните отно-
шения на Балканите, в Европа и по света, но и поставили началото на развед-
ряването на Европа, на общоевропейския преговорен процес, довел в средата 
на следващото десетилетие до подписване на Заключителния акт от Хелзинки 
(на 1 август 1975 г.).

Превръщането на заместник-министър в министър, особено в толкова 
важна сфера като външната политика, представлява голям скок в кариерата 
при всяка политическа система. При социализма той се подчинява на съответ-
ните партийни характеристики – малко преди да стане министър, Иван Башев е 
избран за член на ЦК на БКП (на Осмия конгрес на БКП, 5–14 ноември 1962 г.) 
и за депутат в Четвъртото Народно събрание (15 март 1962 г.)18. Присъствието 
във висшия партиен и законодателен орган е необходимо условие, за да може 
министърът да защитава и налага своята линия както в министерството и в 
правителството, така и при обсъждането на външната политика в ръководст-
вото на управляващата партия-държава.

Първите и най-важните задачи, пред които е изправен Башев в началото 
на своя министерски мандат, са свързани с необходимостта да се урегулират 
отношенията на Балканите и да се решат проблемите със съседите, натрупани 
преди и след края на Втората световна война. Архивните документи позволяват 
да се направи категоричният извод, че Иван Башев лично и пряко допринася 
за разчистване на „авгиевите обори“ на отношенията с Гърция и Турция, като 
в основата на неговия подход е заложен прагматизмът на един широко скроен 
човек, решен да тушира идеологизирания подход към двете страни – членки 
на НАТО, за да издигне на преден план националните интереси на България. 
Той има разбирането и подкрепата на Т. Живков, който „поема“ югославската и 
румънската дилема в сложния възел на балканските противоречия, а на Башев 
предоставя инициативата при формулирането на завоя в навлезлите в задъ-
нена улица разговори с Атина и Анкара. Конфликтът между Гърция и Турция 
за Кипър предоставя много благоприятни условия за новата роля на България 
– и за двете страни тя се превръща от враг в търсен партньор. От уменията на 
българската дипломация и нейния ръководител зависи доколко ще бъдат опол-
зотворени благоприятните възможности.

Само три месеца след поемането на министерския пост Иван Башев се заема 
с най-тежкия проблем, спъващ отношенията с Гърция – дължимите по Париж-
кия мирен договор от 1947 г. 45 млн. долара репарации. Студената война е напра-
вила и двете страни неотстъпчиви и до началото на 60-те години техният подход 
прави диалога невъзможен19. В края на 1962 г. от Атина идва ясен знак за готов-
ност за преговори и през февруари 1963 г. Иван Башев предлага на Политбюро на 
ЦК на БКП прагматично обоснована програма за тяхното водене: „Уреждането 
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на взаимните финансови задължения, вкл. и на репарациите, да стане чрез при-
емлива за нас глобална сума, като изплащането й се свърже с разширяване на 
стокообмена и развитие на икономическото сътрудничество.“20 През цялата го-
дина „гръцкото направление“ е приоритетно за Башев – дава интервюта за гръц-
ки медии, подготвя анализи за икономическата полза от подобряването на отно-
шенията с Гърция, аргументира пред партийното ръководство необходимостта 
да се прояви гъвкавост в преговорите. Той правилно е разчел благоприятния мо-
мент – гръцката страна е по-отстъпчива поради задълбочаващата се Кипърска 
криза, а СССР е благосклонен към политиката на Атина. В резултат на положе-
ните усилия, от април до юни 1964 г. в София се водят преговори, завършили с 
12 спогодби и план за културно сътрудничество, с които са уредени отлаганите 
две десетилетия спорове. Официалното им подписване е в гръцката столица. На 
9 юли 1964 г. Иван Башев слага подписа си под двете най-важни споразумения 
– финансовото21 и за използването на водите на реките, протичащи през двете 
страни. За него това е личен триумф и безспорен успех на новата българска вън-
шна политика – разчистени са всички пречки пред отношенията между двете 
съседни държави и е заложена стабилна основа за икономическото и политиче-
ското им сътрудничество. Още същата година легациите им са издигнати в ранг 
на посолства, а Башев посреща в София своя колега Костопулос – първо офици-
ално посещение на гръцки министър в България след края на Втората световна 
война. Иван Башев се утвърждава като авторитетен дипломат от нов тип и пече-
ли уважението и на западните си колеги22.

Военният преврат в Гърция от април 1967 г. поставя отношенията между 
двете страни пред нови изпитания. И на Запад, и на Изток режимът на „черни-
те полковници“ е посрещнат негативно и е в изолация. Башев обаче е убеден, че 
дори в такава ситуация умелите дипломатически действия могат да поддържат 
„затоплянето“ в българо-гръцките отношения, защото режимите се сменят, а 
двете страни имат траен интерес от запазване на добросъседството. Той успява 
да убеди Тодор Живков, че си струва рискът да се установи контакт с воен-
ния режим в Атина, който отчаяно търси пробив в наложената му карантина. 
През май 1970 г., на връщане от Египет, Иван Башев осъществява организира-
но в пълна секретност посещение в Атина. В разговорите си с гръцкия външен 
министър той предлага разгърната програма за взаимноизгодни инициативи, 
както и стъпки към общобалканско сътрудничество23. Повечето от тях стават 
реалност след падането на полковниците от власт през 1974 г., но това посе-
щение на Башев, макар и посрещнато нееднозначно и в страната, и в чужбина, 
е свидетелство за политическото мъжество на българския външен министър. 
Той е готов да понесе упреците, диктувани от конюнктурата на политическия 
момент, но да укрепи създадената с толкова усилия основа на двустранните от-
ношения. По-нататъшният ход на тези отношения потвърждава далновидност-
та на българския дипломат и може би не са пресилени оценките, че политиката 
на Башев към Гърция е „звездният миг“ в дипломатическата му кариера и „едно 
от върховите постижения в съвременната българска дипломация“24.

Другата балканска страна, която трайно ангажира усилията на Иван Башев, 
е Турция. Постигнатото от него в двустранните отношения сякаш остава недоо-
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ценено, заради болезнения характер на въпроса за българските турци. За Башев 
обаче политиката към Гърция и политиката към Турция са взаимносвързани и 
той умело използва успеха в уреждането на проблемите с Гърция, за да създаде 
по-добри позиции на страната в споровете с Анкара. През октомври 1964 г., след 
приключване на преговорите с Атина, Башев предлага да се пристъпи към уре-
гулиране на отношенията и с Турция. До този момент българската страна след-
ва формулираната през 1951 г. политика на отказ от изселване на българските 
турци25, а Анкара поставя свободата на изселване като предварително условие 
за развитие на отношенията във всички други сфери. Башев отново прави точна 
оценка на благоприятната за България ситуация и за първи път предлага промя-
на на позицията за изселването: да се разреши на всички, които желаят, да се из-
селят, но в непродължителен срок – от 6 месеца до една година. Мотивите му са 
продиктувани от реалните проблеми и от неуспеха в решаването им до момента: 
„Като изселим една по-значителна част от турското население, което е засега 
най-изостаналият и назадничав слой от нашия народ, ние ще намалим базата 
на турското правителство за провеждане на враждебна дейност срещу нашата 
страна и социалистическите преобразования у нас. Аргументът на турската 
страна, че не искаме да разрешаваме изселването, също ще отпадне.“26 Предло-
жението на Башев е прието от Политбюро на ЦК на БКП и на Турция са предло-
жени преговори за цялостно уреждане на отношенията.

Следващите три години са време на упорити усилия да се постигне догово-
реност за доброволно изселване на български турци27. За Башев то е начин да 
отстрани основния аргумент на Анкара срещу развитието на връзките с Бълга-
рия, а не панацея, защото и след него в страната ще остане значителен брой тур-
ци, „политическото и културното възпитание на които и занапред ще бъде 
сериозен проблем“. Турция обаче сменя стратегията си: иска само ограничено 
изселване на роднините на предишни изселници, продължава да претендира за 
„защитник“ на българските турци и настоява те да бъдат признати за „нацио-
нално малцинство“.

Иван Башев категорично отстоява българския национален интерес. На сре-
щата с турския външен министър Ихсан Сабри Чаглаянгил през август 1966 г. в 
Анкара Башев заявява: „Ние не можем да допуснем въпросът за изселването да 
се използва за намеса в нашите вътрешни работи и за антибългарска кампания 
в турския печат. Не можем да допуснем този въпрос да бъде поставен, както 
това става с кипърските турци. Никога няма да позволим у нас кипърската 
история.“28 Последователната българска позиция дава резултат – през 1968 г. 
е сключена спогодба за частично изселване на български турци и е постигнато 
възходящо развитие в отношенията с Турция: за пет години са подписани 10 
спогодби, предлагани от България още от 1956 г.

Прагматизмът на Иван Башев, насочен към ускоряване на взаимноизгод-
ните връзки със съседните страни, без обаче да се прави компромис по нацио-
налния въпрос, проличава и в политиката към Югославия. Подобряването на 
отношенията е осезаемо в средата на 60-те години и Башев има реален при-
нос за него. Акцентът в разговорите му с югославския външен министър Коча 
Попович в София през януари 1965 г. е върху засилването на икономическите 
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контакти, като „ябълката на раздора“ – македонският въпрос, е оценена като 
безспорно съществуващ проблем, който обаче трябва да бъде предмет на ис-
торически проучвания и да не става пречка в съвременните отношения между 
двете страни. Макар че през следващите години Белград изоставя конструктив-
ния тон, националноотговорната българска позиция по македонския въпрос, 
формулирана от Живков през март 1963 г., се запазва и отстоява от Иван Башев 
и в по-нататъшните му контакти с Югославия.

Успехите, постигнати от българската дипломация и нейния ръководител, 
дават основание 60-те години да бъдат определени като „балканското десетиле-
тие“ на българската външна политика. Те издигат авторитета на страната, но и 
на Иван Башев. Показателна е оценката за него, дадена от британския посланик 
У. Харпъм в края на 1966 г.: „Преди три години, когато най-напред се запознах с 
него, той беше, както сам ми каза, сравнително неопитен по въпросите на вън-
шната политика. Сега, три години по-късно, той говори на хората от чужбина с 
много по-голям авторитет и увереност, а изглежда също, че политическото му 
влияние в българската йерархия се е засилило до степен, че той създава впечат-
ление, че е безспорен шеф по въпросите на външната политика. Неотдавна го 
чух да отговаря съвсем авторитетно на въпрос за новата система на стопанско 
управление. Той е човек с голям интелект, който е способен да разчупи тесните 
калъпи на правоверното комунистическо мислене по такъв начин, че да води 
откровен разговор дори с някой, който има напълно различни политически 
гледища от неговите. Моят опит обаче показва, че той рядко би отстъпил по 
въпроси от съществена важност. Накратко казано, не бих се изненадал, ако Ба-
шев се издигне на още по-отговорна позиция в правителството или в партията, 
преди да е минало много време.“29

Първият мандат на Иван Башев като външен министър (1962–1966) съвпада 
и с процеса на отваряне на България към света, към младите държави, утвържда-
ващи се на международната арена в резултат от процеса на деколонизацията, но 
и към старите и утвърдени страни, които заради острата борба от първия етап на 
Студената война са останали извън полезрението на българската външна поли-
тика. Между страните, с които България за пръв път установява дипломатически 
и икономически отношения, докато Иван Башев оглавява външнополитическо-
то ведомство, трябва да се изброят (по реда на установяването): Кувейт, Либия, 
Исландия, Кения, Танзания, Нигерия, Уганда, Йордания, Бурунди, Конго, Пакис-
тан, Мавритания, Канада, Ливан, Социалистическа република Южен Виетнам, 
Сингапур, Йемен, Бряг на слоновата кост, Сенегал, Непал, Буркина Фасо, Замбия, 
Малайзия, Перу, Сан Марино, Централноафриканската република, Коста Рика, 
Боливия, Еквадор, Малта, Екваториална Гвинея. Лесно е да се забележи, че Бъл-
гария разширява своето присъствие главно в Африка и Азия, но и в държави 
от западното полукълбо като северноамериканска Канада и южноамериканските 
Перу, Боливия и Еквадор. Нещо повече, Иван Башев предприема посещение в 
скандинавските страни, в резултат на което се стига до отмяната на визовия ре-
жим на пътуване с Дания, Норвегия и Исландия30.

През 60-те години започва периодът на сближаване и установяване на вза-
имноизгодни отношения на България с арабските страни. Независимо че тази 



22 изв. бр. – год. XIII

ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК …

нова тенденция е определена от общата източноевропейска позиция по отно-
шение на Близкия изток, от собствената инициатива на всяка от страните от 
Източния блок зависи възможността да извоюва икономически дивиденти от 
новата политика. В българския случай отношенията с арабски страни като Ли-
бия или Алжир се оказват изключително успешни – те се превръщат във важни 
търговски и икономически партньори на България31.

Скоро след като Иван Башев оглавява Министерството на външните ра-
боти, се навършват десет години от създаването на Българската патриаршия 
(10 май 1953 г.) и избирането на патриарх Кирил. Тази годишнина дава възмож-
ност на Башев на 18 април 1963 г. да направи предложение за отбелязването 
на годишнината и награждаването на патриарх Кирил и някои от митрополи-
тите за участието на Българската православна църква в световното движение 
за мир. В предложението годишнината е оценена така: „Това беше значително 
събитие в живота на Църквата, което има международно отражение, особено 
сред църковните среди в чужбина. През този период изборът на патриарх Ки-
рил бе признат от всички православни църкви… Във връзка с това признава-
не последваха официалните посещения на патриарх Кирил в Москва, Букурещ, 
Цариград, Дамаск, Йерусалим, Кайро и Александрия, Атина и Света гора. Освен 
чисто църковно значение, тези посещения, особено последното посещение през 
1962 г. в Цариград, Близкия изток и Гърция, имаха значителен положителен 
ефект за мира и дружбата между народите от този район.“32 Тази оценка е 
твърде далеч от чисто партийното отношение към Църквата, а показва новото 
мислене в параметрите на националния интерес.

Най-големите предизвикателства пред външния министър Иван Башев 
настъпват през втората половина на 60-те години, когато в цяла Европа избух-
ва обществена криза с различни характеристики, но с нещо общо – недовол-
ство сред интелигенцията и младежта, особено студентската. В средата на 60-те 
години във всички страни от Източния блок започват икономически рефор-
ми, целящи въвеждането на пазарни механизми. Реформеният процес засяга 
и външната политика, която трябва да осигури реализацията на българските 
стоки на чуждите пазари. Но истинските предизвикателства за Иван Башев 
настъпват, когато икономическите реформи в централноевропейските Полша 
и Чехословакия довеждат до обществено раздвижване и искания, поставящи 
под въпрос принципите на социалистическата политическа система от съвет-
ски тип. Тези две страни са най-обсъжданите в Източния блок, което означава, 
че на българския външен министър Иван Башев му се налага да представя бъл-
гарската гледна точка в дипломатическите разговори с тях и за тях.

Назряването на кризата в Източния блок съвпада с изтичането на сроко-
вете на 20-годишните договори за дружба, сътрудничество и взаимна помощ 
със страните от Източна Европа, което предизвиква засилена дипломатическа 
активност33. На Башев му се налага да води преговори за подготовката на новите 
договори (отхвърлено е предложението да бъдат продължени старите)34, за ко-
ординация на усилията на социалистическите страни за реализиране на тяхната 
инициатива за свикване на съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа 
и по реформите в Чехословакия. Най-трудни за него се оказват разговорите с 
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чехословашките дипломати, тъй като той е принуден да изразява критичното от-
ношение на българските власти към инспирираните от ЧКП промени.

Преди да настъпи кризата с Чехословакия, основното внимание на Башев 
е насочено към разведряването в Европа. Той посещава Дания (среща се с пре-
миера Ото Краг) и Норвегия (с премиера Пер Ботрен и с външния министър 
Йон Лонг), където преговаря за организирането на общоевропейското съве-
щание. В разговор с унгарския си колега Янош Петер българският министър 
на външните работи споделя увереността си, че с помощта на скандинавските 
страни може да се договорят условията за свикване на общоевропейска конфе-
ренция. Любопитно в устата на Башев звучи скандинавската теза за ползата от 
двата военнополитически блока в Европа: „Те приветстват намаляването на 
международното напрежение, но считат, че разпускането на двата блока не 
е актуално. Дори смятат, че тяхното съществуване е необходимо, тъй като 
би било опасно за Европа да се върне към неорганизираното положение отпреди 
Втората световна война. Така че според тях двата блока били начало на та-
кава организирана Европа.“35 За европейците, живеещи след края на Студената 
война, предупреждението колко опасна е липсата на организираност в Европа 
е съвсем актуално, доказано и от кръвопролитията на Балканите през послед-
ното десетилетие на ХХ в.

Споровете около „Пражката пролет ’68“ се водят на най-високо партийно-
политическо равнище, което освобождава Иван Башев от участие в тях. Той 
обаче трябва да изпълни трудната задача да обяснява и защитава на междуна-
родната арена решението за интервенцията на войските на Варшавския дого-
вор в Чехословакия на 20 срещу 21 август 1968 г. Иван Башев е принуден (от 
дълга си на външен министър на страна, участничка в интервенцията, а не за-
щото някой го принуждава насила) да присъства лично на сесията на Общото 
събрание на ООН през есента на 1968 г., която при това е председателствана от 
критично отнасящия се към събитията румънски външен министър36. Башев 
обосновава необходимостта да присъства на сесията така: „В случай на атаки 
срещу нас на място ще търсим съответните доводи и аргументи, като взе-
мем предвид обстоятелствата и аргументите на противниците. Зависи как 
Югославия ще се държи, за нас специално това има голямо значение… Главният 
удар е насочен срещу СССР и нашата страна. Считам, че тази сесия ще бъде 
трудна не толкова поради това, че ще се говори за ЧССР, но най-вече поради 
това, че съществува международна стагнация.“37

Не само като висш професионален дипломат, а и като истински български 
патриот, в месеците и годините след 21 август 1968 г. Иван Башев полага мно-
го усилия, за да се преодолеят негативните последици за България – бойкот 
от западните страни, рязко влошен облик на страната и сред европейската и 
световната левица, временно прекъснати културни, научни и спортни връз-
ки. Усилията се изразяват в зачестили контакти със страните от Азия, Африка 
и Латинска Америка (на основата на световните протести срещу намесата на 
САЩ във Виетнамската война), посещения в неутрални страни, използвани за 
разясняване на българската позиция, и най-вече – в подновяването с нова сила 
на подготовката за общоевропейската конференция38.
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Пак във връзка с международната криза, предизвикана от насилствено-
то прекъсване на „Пражката пролет ’68“, през 1969 г. избухва медиен скандал 
заради думи, казани от Иван Башев. По време на посещение на австрийски 
журналисти в България в началото на април 1969 г. те се срещат и разговарят с 
българския външен министър. В този разговор Башев отрича съществуването 
на доктрината „Брежнев“, като обяснява на какво се дължи намесата на стра-
ните от Варшавския договор в Чехословакия. Според публикацията на Вилчек 
във в. „Вийнер Цайтунг“ Башев е казал: „Ако подобно развитие, както в ЧССР, 
стане в друга страна на Варшавския договор, Организацията би дала същия 
отговор. В такъв смисъл организацията би реагирала също, ако граничните 
инциденти между СССР и Китай биха се разширили дотам, че да застрашат 
сигурността на социалистическия лагер.“39 След намеса на българското посол-
ство Австрийската телеграфна агенция уточнява, че истинските думи на Башев 
за Чехословакия са: „Когато социализмът в една страна е застрашен, то ние 
чувстваме това като заплаха срещу самите нас. Така и се казва в нашия дого-
вор“, а по отношение на доктрината „Брежнев“: „На мен такава доктрина не ми 
е известна. Това е измислица.“40

Думите на Башев, че не съществува доктрина „Брежнев“, са били използвани 
от пропагандата в Западна Европа като доказателство за лицемерието на източно-
европейските режими. Но днешната интерпретация на историята на Студената 
война (след нейния край) показва, че съветската позиция, изразена през октом-
ври 1968 г. от в. „Правда“, според която ставащото в една страна от Варшавския 
договор засяга всички останали и те не могат да останат безучастни, не е нещо 
ново. То е наречено доктрина „Брежнев“ от западните политици, анализатори и 
журналисти, но никога не е формулирано официално от съветския лидер Леонид 
Брежнев. А отдавна вече не е тайна, че Съветският съюз получава правото да се 
намесва във вътрешните работи на страните от „съветската сфера на влияние“ не 
през 1968 г., а още в годините на Втората световна война и то от своите съюзници 
в Антихитлеристката коалиция – Великобритания и Съединените щати. Затова 
Иван Башев е напълно прав, когато твърди, че такава доктрина не му е известна 
– това е фактическото положение на отношенията между Съветския съюз и из-
точноевропейските му съюзници в целия следвоенен период.

Трудната позиция на българската дипломация, която трябва да се бори с 
неблагоприятния си образ на най-верен и послушен сателит на Съветския съюз, 
кара Башев като министър на външните работи да обърне специално внимание 
върху професионалната и езиковата подготовка на българските дипломати и 
върху едно от традиционно слабите места на българската държава – външна-
та й пропаганда. На проблемите или по-точно на слабостите на българската 
външна пропаганда е посветен документ, изработен още в началото на първия 
мандат на Иван Башев като външен министър – на 27 февруари 1963 г.41 Този 
документ показва, че новото ръководство на министерството добре разбира 
значението на новите средства за комуникация като фото-, кино- и телевизион-
ната пропаганда, на връзката между културата, икономиката и политиката, на 
междучовешките контакти в отношенията между държавите. Съвсем различен 
е въпросът за практическото приложение на изработената стратегия.



25

ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК …

Иван Башев внася нов подход и при изработването на документи, офици-
ални позиции и речи, излизащи от външнополитическото ведомство. Новото 
се състои в личното му участие в началната и крайната фаза – поставянето на 
задачата и очертаването на стратегията, и при стиловото оформяне. Този под-
ход е описан от един страничен наблюдател – завърналия се по това време от 
мисия отвъд океана Барух Гринберг: „По времето на следващия министър, Иван 
Башев, всеки от основните делегати подготвяше текст по своята материя, а 
цялото се сглобяваше и основно преработваше от министъра. Този текст се 
обсъждаше на заседание на цялата делегация, дообработваше се окончателно и 
едва след това се даваше за превод.“42

Думите и позициите на Иван Башев като български външен министър 
през бурното десетилетие на 60-те години на ХХ в. го представят като интели-
гентен и затова още по-убедителен защитник на социалистическата система и 
нейната външна политика.

Въпреки политическите проблеми, с които периодично се сблъсква, Иван 
Башев се утвърждава като най-авторитетен български представител на между-
народната арена. Той започва третия си министерски мандат през 1971 г., кога-
то при нелеп инцидент загива на 13 декември. Оттогава насетне около смъртта 
му – замръзва при каране на ски на Витоша, където отива след работа в лошо 
време – се раждат много легенди. Самото възникване на легендите показва осо-
беното място, което Иван Башев заема в съзнанието на българите – на инте-
лигентен, начетен, способен, но и неотличаващ се по начина си на живот от 
редовите граждани.

Десетилетия след смъртта му неговата личност продължава да предизвик-
ва емоции. След като във връзка с 90-годишнината от раждането му през 2006 г. 
вицепремиерът и външен министър Ивайло Калфин обявява награждаването 
посмъртно на Иван Башев с почетен знак, една от опозиционните политически 
партии – Демократи за силна България, излиза с протестна декларация в пар-
ламента. Тя е оповестена на 24 февруари 2006 г. и в нея се заявява, че наградата 
„продължава агресивната реабилитация не само на отделни комунистически 
лидери, но и репресивната политика на тоталитарната държава“43. Този 
пример, от една страна, както и решението на Софийския общински съвет за 
поставяне на паметна плоча на дома, в който е живял, от друга, показват, че 
личността на Иван Башев продължава да предизвиква коренно противополож-
ни реакции повече от три десетилетия след смъртта му. От историческа гледна 
точка обаче различните интерпретации са сигурен белег за значението на лич-
ността, както и гаранция за това, че тя – в случая Иван Башев, няма да бъде 
забравена не само днес, а и от следващите поколения.
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ДАРОВИТ ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК

Този текст не е мемоар за Иван Башев, а моята ви-
зия за този даровит политик и държавник. Към 

него изпитвам голямо и – бих казал – специално ува-
жение, дори пиетет. Първо, защото беше много спо-
собен. Второ, защото беше интелектуален тип по-
литик и ръководител, за разлика от силовия тип. И 
трето, защото носеше и излъчваше висока интели-
гентност и лична култура.

Държа да уточня, че не съм бил сред близките 
приятели и съратници на Иван Башев.

Той е от предишното поколение младежки, пар-
тийни и държавни дейци. Така се случи, че не съм 
работил непосредствено с него, а след него – и в мла-
дежкото движение, и в културната сфера. Ще пог-
ледна образа и качествата на Иван Башев някак от-
страни, през призмата на следите, които той остави в 
областите, в които е работил преди мен. И също така 
– през призмата на впечатленията ми от него, когато 
той беше вече министър на външните работи, а моя 
милост – завеждащ отдел „Култура“, по-късно секре-
тар на Централния комитет на управляващата тогава 
Българска комунистическа партия.

Веднага, още тук, в началото, искам да подчертая, 
че в дългия си житейски и обществен път съм срещал 
много интересни и способни български и чуждест-
ранни политици. От българските – такива партийни 
и държавни мъже от седемдесетте години насам като 
Живко Живков, Иван Попов, Станко Тодоров, Чудо-
мир Александров, Петър Младенов, Огнян Дойнов, 
Людмила Живкова, Андрей Луканов, Иван Абаджиев 
и други (не споменавам живите, защото се боя да не 
пропусна някого). Познавам отблизо чуждестранните 
социалистиче ски дейци в идеологията и международ-
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ните отношения и от двустранните контакти, и от ежегодните съвещания на идео-
логическите и международните секретари на централните комитети в социалисти-
ческата общност. Имал съм срещи и беседи с такива даровити политици като Вили 
Бранд, Андреас Папандреу, Алвару Кунял, Сантяго Корильо, Юрий Андропов, Ан-
дрей Громико, Михаил Горбачов, Янош Кадар и други, т. е. имам достатъчно ясна 
представа какъв е мащабът на модерния европейски политик. Позволявам си да 
твърдя, че Иван Башев имаше голяма политическа дарба и беше сред най-доброто 
в европейския външнополитически елит. Прави чест на България и на нашата пар-
тия, че имаха такъв политик, държавник и дипломат като Иван Башев.

Както казах, аз съм от следбашевата възрастова генерация в ръковод-
ството на младежкото комунистическо движение. Ръководният екип преди нас 
беше много авторитетен и ярък. В него влизаха такива качествени млади хора 
като Александър Димитров, Стоян Стоянов, самият той (Иван Башев), Ангел 
Солаков, Мария Захариева, Димитър Райков и други. Всички те бяха селекци-
онирани от самия живот, не бяха протежирани от еди-кого си, а бяха се утвър-
дили чрез собствените си качества, биографии и дейност. Това бяха „self-made“ 
личности, сигурен сертификат за високо качество.

Башев се открояваше в този екип. Интелигентен. Интелектуална фигура. 
С високо чело и дълбочина на мисълта. Приличаше ми на Боян Чонос. Още то-
гава изпъкваше като човек с голям личностен потенциал. За него се говореше 
като за утвърден младежки деец не само в национален мащаб, а и в мащабите на 
Световната федерация на демократичната младеж (СФДМ), където той доста 
години е работил като секретар.

Когато през 1965 г. и аз напуснах младежкото движение, където бях секре-
тар на Централния комитет на ДКМС по учащата се младеж, и заминах да правя 
аспирантура в Академията за обществени науки – Москва, по естетика и филосо-
фия на културата, Иван Башев вече беше министър на външните работи. Когато 
през 1968 г., след защита на дисертацията, се върнах и започнах работа в ЦК на 
БКП, едно от първите неща, което силно ме впечатли тогава, бе високото мнение 
за него и респектът към него сред дейците на културата. В тези среди подобно 
отношение не беше често явление. Обикновено за „началниците“ там се говори 
с нескривана критичност, нерядко с ирония. За Башев – обратно. Признаваха го, 
дори го цитираха, сочеха за пример негови преценки или становища. Помнеха 
неговата управленска солидност в областта на културната политика, високата 
му лична култура, мащабността на неговото мислене. Разказваха с искрено ува-
жение за проявяваната от него компетентност и отзивчивост при обсъждане на 
едни или други проблеми на културата и на културните дейци.

Иван Башев беше оставил в културните среди име на способен и авторите-
тен ръководител. Най-маститите културни дейци не криеха съжалението си, че 
той не е вече в Председателството на Комитета за култура и изкуство.

Но той се ползваше с висок престиж не само в културните среди. Башев не 
беше избиран в Политбюро и Секретариата на партията, той си отиде от този 
свят твърде рано, но безспорно е сред най-талантливите дейци на нашата пар-
тия и на българската социалистическа държава.

Това, което бих искал специално да подчертая, е, че той беше български 
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политик и държавник с европейска култура, европейско мислене и от евро-
пейска класа.

Не става дума, че е провеждал друга политика, различна от политиката на 
БКП и на социалистическата общност, или че не е отстоявал интересите на соци-
алистическа България и на световния социализъм. Нищо подобно, Иван Башев 
беше високо принципен политик и дипломат. Но умен и далновиден политик и 
дипломат. Широко скроен, той добре разбираше, че голямото майсторство в дип-
ломацията изобщо и по-специално в условията на острата международна конф-
ронтация тогава е търсене на взаимноизгодния компромис. Често си спомням 
неговата дефиниция за успешния политически компромис – онова международ-
но споразумение, от което всички са недоволни. Образец на такъв компромис са 
Хелзинкските договорености за разведряване и европейско сътрудничество.

Завинаги съм запомнил също така урока на Башев за добрата и далновид-
на българска балканска политика и дипломация – никога да не позволява да се 
съюзят срещу България две балкански държави и особено – две съседни дър-
жави. Неслучайно той изигра основна роля в подготовката за сключване през 
1964 г. на българо-гръцките споразумения за нормализиране на двустранните 
следвоенни отношения. Тази негова роля впрочем още не е станала общоизвест-
на на нашето общество. Неслучайно Башев влагаше големи усилия и находчи-
вост за поддържане на българо-турския, българо-югославския и българо-ал-
банския държавен диалог.

Може само да се съжалява, че Иван Башев не доживя времето на подема на 
общоевропейското сътрудничество в лицето на разширяването и политическо-
то развитие на Европейския съюз. Но дори във времената на Студената война 
той има ценен принос за развитие на европейските отношения. Няма да бъде 
пресилено да се каже, че в онези времена Иван Башев беше европейското лице 
на българската дипломация.

Бих искал да кажа няколко думи за отношението на Тодор Живков към 
Иван Башев. То беше сложно и противоречиво. От една страна, той му даде път 
в голямата политика, той го направи министър на външните работи. Живков си 
даваше сметка за качествата и потенциала на Башев като политик и дипломат. Но 
той не беше сред неговите любимци. Двамата бяха твърде различни, дори про-
тивоположни като личностни, културни и нравствени формации. Все по-често 
Живков недоволстваше от липсата, според него, на инициативност и динамика 
във външната ни политика, наричаше министъра с любимото си за такива случаи 
клише „кабинетен политик“. Не е случайно, че въпреки високите му политически 
и интелектуални качества, Башев не беше издигнат в състава на Политбюро.

Но слуховете, които и тогава се пускаха, и сега отвреме навреме се подх-
върлят, че не са взети навреме и всички необходими мерки за спасяването на 
Башев и едва ли не за зла умисъл, са безпочвени. И от политическа, и от адми-
нистративна гледна точка. От политическа – Башев не беше политическа опас-
ност за Живков в онези години. От административна – питал съм генерал Ка-
шев, шефа на УБО, от него зная, че са били взети всички необходими мерки.

Познавам скиспорта. Роден съм в Балкана и сам го практикувах от дет-
ските си години до старини. Това е много красив спорт. Но планината е сурова 
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и страшна, когато се разрази буря или когато загубиш ориентация в нея. Тра-
гичната смърт на Иван Башев е жестока загуба и за семейството му, и за парти-
ята, но не е необяснима, не е предизвикана от нечия зла умисъл.

По-странна за мен е политическата съдба на даровитите политици като 
него. Всеки голям талант е рядкост, политическият – още повече. Често се пи-
там защо такива ярки политически таланти в нашата история като Кръстю Ра-
ковски, Трайчо Костов, Живко Живков, Иван Башев не получиха развитие и 
място, които съответстваха на техните високи качества, а първите двама запла-
тиха с живота си своите необикновени дарования. Възможно е да не са съвсем 
неправи тези, които казват, че нашата любима партия има навика да признава 
своите таланти, когато те напуснат сцената на живота. Все пак, по дефиниция 
талантът е отрицание на посредствеността.

И накрая – един спомен от ранните ми срещи с Иван Башев. Беше някъде 
през 1970 година. У нас гостуваше легендарният Фидел Кастро. На мен, в каче-
ството ми на завеждащ отдел „Култура“ на ЦК, и на Павел Матев, като на пред-
седател на Комитета за култура и изкуство, беше възложено да организираме 
правителствен художествен концерт в чест на високия държавен гост. Тъй като 
Кастро идваше от страна със световен балет и от пееща и танцуваща Латинска 
Америка, решихме да покажем в първата част на програмата високите пости-
жения на българското музикално и балетно изкуство, а във втората – чара на 
българския народен танц. Включихме предсмъртната ария на Борис Годунов в 
изпълнение на Николай Гяуров, изпълнение на Гена Димитрова от „Набуко“ и 
сцена от балета на Марин Големинов „Нестинарка“. На финала – фееричната 
танцова фолклорна постановка на н. а. Кирил Дженев.

На другия ден следобед бяхме поканени в една от заседателните зали на Пар-
тийния дом 10–12 души, заети с организацията на визитата, и Милко Балев с при-
същия си апломб на самодеен декламатор ни прочете писмо на Тодор Живков, в 
което с ироничен тон се изказваше „благодарност“ за снощния концерт, пълен с 
религиозна мистика и царски особи, вместо с революционно изкуство. Естестве-
но това ни подейства шокиращо. Аз бях тогава твърде млад и неопитен и поради 
това – искрен до дързост. Нямаше как да се съглася с подобна оценка. Казах, че 
поемам изцяло отговорността за този характер на програмата, обясних вложения 
замисъл и подчертавайки, че става дума за гениални световни заглавия и автори 
(Пушкин, Мусоргски, Верди), предложих Милко Балев да информира Живков 
и независимо от последиците за нас това писмо да не се прави публично досто-
яние. Башев, без да чака другите и без увъртания, подкрепи аргументите, които 
изложих, и дипломатично съобщи, че Фидел Кастро и придружаващите го лица 
са споделили пред него силното си впечатление от показаните в концерта изклю-
чителни постижения на българското музикално и балетно изкуство.

Колкото и да търсите в съчиненията на Тодор Живков това писмо – няма 
да го намерите.

Разказвам този случай, за да направя заключението: и в дребните епизоди 
като горния, и в решаването на големите проблеми на външната политика Иван 
Башев се проявяваше по един и същи начин – като крупен и рядко талантлив 
български социалистически политик, държавник и дипломат.
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БЪЛГАРИН И ЕВРОПЕЕЦ ОТ ВИСОКА КЛАСА

Всяко време има своите емблематични личности. 
Те обикновено се различават от повечето съвре-

менници. С живота и делата си живеят не само в спо-
мените на онези, които са се докосвали до тях, но ос-
тавят незаличима следа и в националната памет.

В България, за времето на социализма, а и досе-
га, като незабравима фигура се извисява Иван Башев, 
някогашният министър на външните работи на На-
родна република България.

Щедра е била природата към този човек: краси-
ва външност, рядка интелигентност, широка култу-
ра, деликатна душевност. И невинаги срещани у дър-
жавниците – висок професионализъм, толерантност, 
грижа за талантливите хора, пословична скромност и 
безкористност, липса на сервилност към силните на 
деня. Още нещо и досега дефицитно: да поставяш ви-
наги над всичко интересите на своята държава, да не 
се стремиш да извличаш лични дивиденти.

Колцина са тези, които могат да се похвалят с та-
кова съчетание на качества?

Навярно това е усещала и интелигенцията, ко-
ято обикновено е критична и рядко се възторгва от 
управници. Докато него – с положителната си оцен-
ка, тя е отделяла от останалите държавници.

Пазя ярък спомен за Иван Башев от един офи-
циален обяд преди много години в британското по-
солство в София в чест на английска делегация. Ко-
гато българският външен министър се обърна тогава 
с приветствено слово на английски към чуждестран-
ните гости, се оказа, че заради нечия немарливост от-
съства преводач. Башев не се смути. С характерната 
си тънка усмивка заяви, че няма да му е трудно да 
превежда собствените си думи и на френски, и на 

Соня Бакиш

Соня Бакиш (1925–2010) – жур-
налистка, общественичка.
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немски. Защото имаше представители на посолството на Франция и на търгов-
ското представителство на ФРГ.

Трудно е да се опише спонтанно избликналата жива симпатия сред чужди-
те дипломати. А пък ние, българите, едва не се пръснахме от гордост.

Ръководителят на делегацията от Англия – министър Томпсън (дано не 
бъркам името, минали са толкова години), се надигна за отговор. Усмихнат и 
леко смутен, той заяви, че ще говори само на английски, тъй като за жалост не 
е такъв полиглот като българския външен министър.

При политиците винаги доброто или лошото впечатление, което оставят у 
чужденците, рефлектира – с уважение или подценяване – върху страната, към 
която принадлежат. Българи, присъствали на международни срещи, разказват, 
че Иван Башев не е отстъпвал по нищо на представителите на европейските 
страни, а с разностранните си качества е превишавал и мнозина от тях.

Известно е, че години след неговата смърт, идвайки в България, чужде-
странни дипломати са настоявали в официалната им програма да се включи 
и посещение при вдовицата на някогашния техен колега, за когото пазели жив 
спомен.

Случва се понякога изтъкнат българин да е повече ценен в други държави, 
отколкото в собствената си страна.

Една вечер Станко Тодоров се прибра развеселен вкъщи. Разказа за сре-
щата при Тодор Живков, на която българска делегация, посетила Тунис или 
Алжир (не помня точно), трябвало да докладва как е минало посещението. 
Компетентно, ясно и стегнато Иван Башев се спрял на най-важните моменти, 
характеризиращи водените разговори и сключените спогодби. Живков слушал 
малко разсеяно. Веднага след това подканил да се изкаже и някой друг. Избър-
зал да вземе думата известен по онова време виден деец на БЗНС. Обстойно и 
с увлечение той заразказвал с какъв огромен авторитет се ползва в чужбина 
първият държавен и партиен ръководител на България. Как всички го смятат 
за един от най-големите световни политици.

На моя въпрос дали този е прибавил нещо съществено към изказването 
на Башев, Станко отговори, че Живков останал видимо по-доволен от думите 
на гъвкавия политик, добре познаващ човешките слабости. Станало ясно, че в 
някои случаи се цени не професионализмът, а сервилността.

Истински големите хора се отличават и в дребните неща. Преди полити-
ческата промяна в България, а и досега, рядко е да зърнеш политик да се движи 
пешком. Десетки хора някога са срещали Башев сам или хванал за ръка малката 
си дъщеря Миряна да върви по софийските улици.

Веднъж се бях наредила на опашка пред магазин на улица „Оборище“. В 
един момент усетих раздвижване и разбрах, че Башев отказва да мине напред и 
търпеливо изчаква реда си.

Иван Башев не робуваше сляпо на партийна линия, на рутината и на ус-
тановени догми. Стараеше се да избягва стандартните решения, да подхожда 
творчески към проблемите и да търси онова, което е най-изгодно за собстве-
ната му страна. С кураж и достойнство той се извисяваше пред очите на онези, 
които го наблюдаваха, стремеше се към големите и трайни ценности в живота 
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и в политиката. Разбираше, за разлика от някои управляващи, че само такова 
поведение, а не угаждане на чуждестранни и местни държавници, ще издига 
престижа на България.

Иван Башев не избягваше и стъпки, които носеха рискове и можеха да му 
навредят. Мария, съпругата на Денчо Знеполски – героичния партизанин анти-
фашист, ми е разказвала, че той не е странял от нейния другар, несправедливо 
обвиняван по онова време, че двамата са се разхождали и споделяли тревогите 
си от неправилните действия на силни на деня хора.

С качествата и характера, притежавани от Башев, той не може да не е дола-
вял, че през последните години тогавашното държавно ръководство вече не е 
отговаряло на съвременните изисквания и на реалностите в света.

По време на прехода често натрапчиво ни се внушаваше колко сме далеч 
от европейските мерки. В такива случаи мисълта се връща към Башев, българ-
ския държавник, надарен с изпреварващо мислене. Много от нещата, които ни 
се сервират като „открития“ от недозрели политици, той беше доловил още то-
гава, изпреварвайки времето си. И правеше възможното, със своето модерно и 
прогресивно виждане, да помага да се засилват икономическите, политически-
те и културните връзки и с Изтока, и със Запада, да се подобряват отношенията 
ни с балканските страни.

Никак не е случайно, че в годините на омраза и пълно отрицание на всич-
ко от миналото, изкуствено поддържани в България по време на прехода, ни-
кой не си позволи да хвърли кал върху името и делото на Иван Башев.

Като всеки човек, навярно и Башев е имал недостатъци. Някои негови 
съвременници твърдят, че се е държал прекалено затворено и дистанцирано. 
Доколкото го познавах, съм склонна да мисля, че това е било към хора, които 
може би са заслужавали подобно отношение. Защото личности като него не са 
лишени от скептицизма, присъщ на задълбочените, мислещи и волни натури, 
които предпочитат действията пред празните приказки.

Моят най-мъчителен спомен за тази наистина рядка личност бе в нощта 
на неговата гибел. Станко Тодоров бе помолил да го държат непрекъснато в 
течение какво става със заблудилия се из снежната Витоша Иван. Почти през 
час телефонът звънеше и Гръбчев докладваше, че търсенето не се е увенчало с 
успех. Чак при последния звън, някъде призори, от потъмнялото лице на Стан-
ко усетих, че са го намерили, но че няма да живее.

Разбрах по-късно колко много са държали на Башев интелектуалците, меж-
ду които тръгна слухът, че смъртта му не е била естествена и че има нещо тъмно 
около нея. Не споделям това мнение, не съм забравила нощта на неговата гибел.

Наричат смъртта на Иван Башев нелепа. Като че ли е по-естествено нестан-
дартен човек като него да издъхне на болнична постеля след дълго боледуване.

Нестандартен, какъвто си беше приживе, така Башев си отиде и от живо-
та. Като волна птица с прекършени криле. Като неукротим дух, устремен към 
звездите.

И към съвършенство в практическото приложение на социалистическия 
идеал, на който той служи жертвено през целия си живот.
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ПРЕВЪРНА БЪЛГАРИЯ 
В УВАЖАВАНА СТРАНА*

Деветдесетата годишнина от рождението на Иван Башев призовава паметта 
на нацията да възмезди по достоен начин делото на този голям българин. 

В биографията на Иван Башев от студентските му години до нелепата му смърт 
на 13 декември 1971 г. има три основни измерения – в обществено-политиче-
ската, културната и дипломатическата област.

По време на средното си образование в немската гимназия в София 
Башeв се включва в дейността на Работническия младежки съюз (РМС). Като 
студент в Юридическия факултет продължава политическата си дейност като 
активен член на Българския общ народен студентски съюз (БОНСС). По си-
лата на тогавашния Закон за защита на държавата тези две организации бяха 
инкриминирани. За своята дейност в тях през май 1943 г. той бе подложен на 
жестоко инквизиране в Дирекцията на полицията в София и въдворен в кон-
цлагера „Еникьой“ до края на 1943 година.

Като студент Башев се изявява като надежден журналист и сътрудник на 
студентския в. „ЖАР“. След 9 септември 1944 г., като член на ЦК на РМС, Башев 
е назначен за първи редактор на в. „Народна младеж“. В началото на 1948 г. е 
изпратен като представител на ЦК на ДСНМ в седалището на Изпълнителния 
комитет на Световната федерация на демократичната младеж (СФДМ) в Па-
риж. Като член на Секретариата на СФДМ той заема централната ръководна 
длъжност на секретар-ръководител на организационния отдел и връзките с на-
ционалните младежки организации, членове на СФДМ. Тази негова парижка 
дейност поставя началото на интереса му към международните отношения и 
външната политика. Така Башев се утвърждава като един от видните ръково-
дители на СФДМ с широко международно признание.

След успешно завършване на няколкогодишната си мисия в Париж и Буда-
пеща Башев се завръща в България и продължава своята обществено-полити-
ческа и държавническа дейност като зам.-председател на Комитета за изкуство 
и култура. И на това поприще той се отличаваше с нестандартен подход към 
проблемите на изкуството и културата. Подкрепи една смела за онова време 
идея на отдела за театър в комитета – за създаване в един извънстоличен те-

 

*  В. „Стандарт“ от 24.II.2006 г. Статията е по повод на 90-годишнината от рождението на 
Иван Башев.
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атър като бургаския ядро от режисьори и актьори с по-модерна визия за съв-
ременния театър. Сред тях бяха Вили Цанков, Леон Даниел, Методи Андонов, 
Юлия Огнянова, Иван Кондов, Петър Слабаков, Ицко Финци, Досю Досев и 
др., които назоваха „начинаещи новатори единомишленици“. Тази инициатива 
обаче срещна твърд отпор „отгоре“ и Башев трябваше да спасява „единомиш-
лениците“ един по един. Разбира се, това е само един от многото случаи, когато 
трябваше да отстоява идеята за запазване прогресивното развитие на изкуст-
вото и културата.

След неколкомесечното заемане на длъжността зам.-министър на външ-
ните работи, по време на пребиваването си в Париж като ръководител на бъл-
гарската делегация на конференция на ЮНЕСКО, той получи съобщението за 
издигането си, от 23 ноември 1962 г., за министър на външните работи. Той бе 
два мандата народен представител. По-старото поколение от Странджанския 
край с благодарност и дълбоко уважение си спомня за добрите дела на своя 
народен представител. Тази негова дейност също така прибави градивни еле-
менти във формирането му като ръководен държавник.

Тези два етапа от дейността на Башев на обществено-политическото и кул-
турното поприще безспорно създадоха благоприятни политически и професи-
онални предпоставки за последващите успехи на дипломата от висока класа, 
поел кормилото на външната политика на България. Може с пълно основание 
да се твърди, че появата на Иван Башев на външнополитическата и диплома-
тическата сцена не е била изневиделица. Той бе добре съоръжен с нужните на 
всеки опитен дипломат качества – практически опит в политическата и култур-
ната сфера, умение да води международни преговори и добра чуждоезикова 
подготовка.

Историческата оценка за министър Иван Башев е в личния му принос за 
израстването на българската дипломация. Тази оценка не е нито пресилена, 
нито преждевременна. Тези, които са имали възможност непосредствено да ви-
дят неговия професионален талант, морална устойчивост, принципност и пре-
даност на националния интерес, не биха могли да се съмняват в тази оценка. 
Едно от най-ценните качества на дипломатическия стил на Иван Башев беше 
умението му да вдъхва доверие у партньора, че срещу него стои човек, който се 
отнася към него добросъвестно и с уважение, а не се опитва да го надхитри. В 
разговорите си както с чуждестранни дипломати, така и със своите колеги той 
внушаваше респект със своите познания и ясни и убедителни аргументи.

Името на Иван Башев е свързано с установяването на стабилната и балан-
сирана балканска политика на България. Въпреки превратностите във външ-
нополитическата ситуация на Балканите, България успя да уреди голям брой 
нерешени спорни проблеми още от Първата и Втората световна война и да под-
държа линията на непрестанно подобряване на взаимоотношенията и сътруд-
ничеството с всички балкански страни. През април–юни 1964 г. след сложни, 
но успешни двустранни преговори между представителите на България и Гър-
ция бяха сключени 12 спогодби. Такъв резултат може да се счита като уникален 
феномен и непознат рекорд в дипломатическата практика. При това става дума 
не за страни, между които никога не е имало кризисни или конфликт ни със-
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тояния, а за съседни държави, които в продължение на вековете са изпитвали 
бедствията на войните, съпътстващи тяхната история. И в разгара на Студена-
та война.

Предмет на двустранните преговори бяха насрещни финансови претен-
ции, произтичащи от последиците от двете световни войни. Спогодбата от 9 
юли 1964 г. под благовидното заглавие „Спогодба за уреждане висящите финан-
сови въпроси и развитието на двустранното сътрудничество в областта на тър-
говията, транспорта, туризма и режима на митническото облагане“ всъщност 
послужи като юридически инструмент за окончателното уреждане на спорните 
проблеми, наследени от две световни войни.

През 60-те години бяха уредени висящите финансови проблеми между 
България и САЩ, Великобритания, Франция и Швейцария. В периода между 
1962 г. и 1971 г. бяха установени дипломатически отношения с над 30 държави 
– повече от една трета от общия брой на държавите, с които имахме дипломати-
чески отношения. Сред тях са Канада, Испания, Исландия, Пакистан, Нигерия, 
Кения, Сенегал, Замбия, Йордания, Ливан, Перу и др. През същия период бяха 
издигнати в ранг на посолства легациите между България и Великобритания, 
ФР Германия, Италия, Индия, САЩ. Активизирани бяха отношенията с ООН и 
организациите от системата на ООН.

Динамичната дипломатическа дейност на Иван Башев бе внезапно прекъс-
ната в зловещия 13 декември 1971 г. При този тъжен спомен отново се вслушва-
ме в риданието на поета приятел:

 …И го примами планината
 в пазвите на свойта нощ.
 Навярно хладната си мощ
 тя проверява чрез сърцата…
   Павел Матев
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9 юли 1964 г., Атина: Башев и 
гръцкият му колега Ставрос 
Костопулос подписват двете 
най-важни от исторически-
те 12 спогодби, уреждащи от-
ношенията между България и 
Гърция.

С министър-председателя Ге-
оргиус Папандреу. Усмивката 
и на двамата не е дипломати-
ческа, а отразява дълбокото 
им задоволство от полагане-
то на основите на приятел-
ски отношения между двете 
съседни страни и народи.
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА
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От 16 до 21.8.1966 г. Иван Башев е на официална визита в Република Турция. Той и тур-
ският му колега Ихсан Сабри Чаглаянгил подписват няколко важни политически и 
икономически спогодби.
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ИВАН БАШЕВ  
ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
(фрагменти от изказвания, 
интервюта и други документи)

Иван Башев е министър на външните работи от 
1962 г. до нелепата си смърт на 13 декември 1971 г.

(…)
Военнополитическите съюзи на Балканите не са ново явление. И трябва да се при-

помни, че с едно изключение – съюзът против Отоманска Турция преди Първата балкан-
ска война, който завърши трагично за България – всички съюзи и след Първата, и след 
Втората световна война са били изграждани на противобългарска основа.

Изхождайки от този горчив исторически опит, съвършено естествена е нашата 
чувствителност към всяко развитие на Балканите, което изважда този въпрос на повър-
хността, и нашето зорко внимание към всички действия, които биха могли да доведат 
до изграждане на коалиции, оси, съюзи или дори само до сближаване на другите бал-
кански държави против България. Разбира се, сега обстановката е друга. Нашата стра-
на е интегрална част от отбранителната система на Варшавския договор, който е глав-
на гаранция за нашата независимост и цялост, на нашите жизнени интереси. Никакъв 
балкански пакт не може да бъде от военно гледище опасен за Варшавската организа-
ция, следователно и за България. Независимо от това обаче ние сме жизнено заинтере-
совани да не се създава такъв пакт или съюз, защото той ще бъде свързан непосредст-
вено с НАТО чрез Гърция и Турция или с Китай чрез Албания. Това би означавало той да 
се включи в рамките на една по-широка антисоциалистическа стратегия, да доведе до 
разширяването на военните предмостия на НАТО или Китай на Балканите и до създава-
не на опасност от два фронта за нашата армия – на юг и на запад.

(…)
Преди всичко кое доведе до създаването на Балканския съюз от /012-/013 г., при 

каква международна обстановка той бе изграден? Това беше по времето на кулмина-
цията на Студената война между Изтока и Запада. САЩ и другите империалистиче ски 
страни създадоха своята глобална система от военни пактове, с която се стремяха да об-
кръжат цялата социалистическа общност; водеха разюздана пропаганда против СССР 
и другите социалистически държави, обвинявайки ги в агресивни намерения, между 
другото и на Балканите. В тази обстановка социалистическите държави допуснаха так-
тическата грешка да изострят отношенията си едновременно с три балкански страни – 
Югославия, Гърция и Турция…

Солидарността на трите правителства не трая обаче дълго. Още продължаваха пре-
говорите за изграждане на политическата и военната структура на съюза, когато започна-
ха да се проявяват наново политическите различия между тримата партньори.

За да стане това, необходимо беше да се създаде такава обстановка, в която тех-
ните различия да излязат наяве и да вземат преимуществено положение при опреде-
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ляне развитието на техните отношения. Това беше извършено от СССР и социалистиче-
ските страни в рамките на историческата преоценка на глобалната стратегия, която се 
извършваше в подготовката на ХХ конгрес на КПСС.

(…)
В рамките на тази стратегия започна процес на нормализиране на отношенията с 

Югославия, Турция и накрая и с Гърция. В резултат на това можаха наново да излязат на 
пръв план противоречията и антагонизмът на Гърция и Югославия по македонския въп-
рос, идеологическият спор на Турция и Гърция за Кипър, стремежът на Югославия да иг-
рае световна роля в средата на незаангажираните държави. При това положение цен-
тробежните сили в Балканския съюз започнаха да се проявяват все по-енергично и да 
заличават изкусното дело на търпеливата дипломация на трите правителства.

(…)
Историческият опит показва недвусмислено, че преди всичко от нас, от нашата по-

литика, от нашите конкретни ходове зависи да не се създават условия за сближаване 
или обединяване на нашите съседи против нас, за изолиране на България на Балканите. 
Нашата политика към съседите не бива да се подхранва от преувеличен исторически па-
тос и от емоции, да се стреми към конфронтация, а да почива на хладнокръвна прецен-
ка на реалностите на развитието на социализма и комунизма. Със спокойна и уравнове-
сена политическа линия, с динамична и конструктивна външнополитическа платформа 
– така ние винаги ще бъдем в състояние да се противопоставим успешно на противобъл-
гарските настроения или курс на нашите съседи…

(…)
Животът потвърди, че политиката на партията на Балканите е правилна и пло-

дотворна. Ние бяхме първите, които взехме инициативата и следвахме последовател-
но курс към подобряване на отношенията с всички балкански държави. Умело изпол-
звайки противоречията между Гърция и Турция, бе решен въпросът за подобряване и 
развитие на добросъседските отношения с всяка една от тези две страни и за осигуря-
ване на спокойни южни граници. Подобряването на нашите отношения с Гърция и Тур-
ция отговаря на трайни интереси и затова не се повлия съществено от някои промени, 
които настъпиха през последните години в нашите южни съседи. Въпреки трудности-
те, които последваха след установяването на военната диктатура в Гърция, бяха на-
мерени форми за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството с тази страна. В на-
стоящия момент се полагат усилия да се преодолеят пречките, възникнали в резултат 
на идването на власт на новото правителство, фактически военно, в Турция. Политбю-
ро и правителството полагат непрестанни усилия за създаване на обстановка за сре-
ща на др. Тодор Живков с Тито, на която, без съмнение, ще може да се намери взаимно-
приемливо решение на висящите с Югославия проблеми… Необходимо е максимално 
развитие на двустранните политически, икономически, научни и културни отношения 
с всички балкански страни. Това изисква да се издигне на много по-голяма висота ра-
ботата преди всичко на Министерството на външните работи, на всички негови орга-
ни. Необходимо е те да проявяват по-голяма инициативност и активност, повече за-
дълбоченост, прозорливост и въображение, повече настойчивост при осъществяване 
на техните координационни функции, изобщо, както казва др. Т. Живков, да са на ви-
сотата на сегашната външна политика на партията.

(Из изказването на Иван Башев на заседание на ЦК на БКП на 
4 октомври 1971 г. Цит. по „Иван Башев. Политик, държавник, 
дипломат“. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2009, с. 143–153.)
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Гърция – първото изпитание

Два са крайъгълните камъни, които маркират обрата 
в българската политика към Гърция – преговорите 
през 1964 г., които при ръководното участие на Иван 
Башев в тях завършиха с подписването на 12 спогод-
би и план за културно сътрудничество, и преговорите 
през май 1970 г. в Атина в условията на установилата 
се там военна диктатура.

(…)
Основният въпрос, който гръцкото правителство поставя като пречка за пълното 

нормализиране и подобряване на отношенията с нашата страна, са репарациите, които 
дължим по Парижкия мирен договор…

В отговор на нашето предложение за започване на преговори за решаване на вися-
щите въпроси гръцкото правителство заявява, че е съгласно да се подновят преговори-
те при условие обсъждането на политическите въпроси, при сегашното състояние на не-
щата, да бъде оставено настрана; въпросите за „уреждане на репарациите“ и „взаимните 
финансови задължения“, ясно определени, да бъдат свързани в една точка на дневния 
ред и да бъдат разглеждани съвместно; преговорите по всички въпроси от дневния ред 
да бъдат водени заедно и всички спогодби да бъдат подписани едновременно…

При съвременната международна обстановка и с оглед на вътрешното и междуна-
родно положение на Гърция съществува възможност да се пристъпи по-решително към 
уреждане на висящите и спорни въпроси и подобряване на отношенията ни с тази стра-
на.

Поради това следва да се отговори на паметната бележка на гръцкото правител-
ство от 2> декември м.г., че приемаме горните условия и предлагаме да започнат прего-
вори при установения дневен ред:

/. Начин на уреждане на репарациите и взаимните финансови задължения*.
B. Възстановяване на жп, шосейни, телеграфни и телефонни връзки.
2. Установяване на редовни морски и въздушни съобщения.
3. Подписване на дългосрочна търговска спогодба.
1. Научно и културно сътрудничество и размяна на делегации.
C. Въпроси за използване на водите на граничните реки.
D. Спогодба по туризма.
В отговора да се изкаже съжаление, че гръцкото правителство не приема да се 

обсъдят и политическите въпроси, които имат решаващо значение за отношенията 
между нашите две страни, за мира и сигурността на Балканите. В отговора да се из-
рази надеждата, че по-късно тези въпроси ще бъдат обсъдени и решени в интерес на 
двете страни.

* В докладната записка на министерството до Политбюро от 20 септември с.г. т. 1 е конкрети-
зирана така: Висящите въпроси (репарации и реституции, вземания по спогодбата Моллов–
Кафандарис, изоставени имущества, национализирани имущества и др. финансови сметки 
на едната и на другата страна).

 Поставянето на репарациите и другите финансови въпроси като т. 1 и свалянето на поли-
тическите въпроси изобщо от дневния ред отприщиха преговорите и те завършиха за два 
месеца (от 20 април до 28 юни 1964 г.).
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Главният въпрос при преговорите несъмнено ще бъде този за репарациите и оста-

налите взаимни финансови задължения…
В течение на преговорите изглежда, че гръцката делегация сама се е убедила в не-

реалността на своите претенции и е предложила уреждането на взаимните финансови 
задължения да стане чрез една глобална сума в размер на B>–B2 млн. долара, платими в 
стоки, както предвижда мирният договор, за един срок от около E–/> години. Вероятно 
гръцката делегация ще се съгласи да бъде дискутиран размерът на тази сума и може да 
се предполага, че ще намали тази своя претенция до размер на … долара.

При това положение може да се приеме уреждането на взаимните финансови за-
дължения, в това число и на репарациите, да стане чрез една приемлива за нас глобал-
на сума, като изплащането й се свърже с разширяване на стокообмена и развитие на 
икономическото сътрудничество между двете страни…, като се заделя известен про-
цент от печалбата за погасяване на сумата, без да се плащат каквито и да са девизи. 
Освен това да предложим да се подпише споразумение за установяване на транзитна 
търговия и използване на гръцките пристанища, за развитие на туризма, за регулира-
не и използване на водите на Арда, Марица, Места и Струма, извършване на съвместни 
строителни мероприятия и др. От подобни общи мероприятия ще има полза и за двете 
страни. По такъв начин можем да пристъпим към уреждане на взаимните сметки чрез из-
плащане по горепосочения начин на една сума от … долара, без да се ощетява нашето 
народно стопанство.

Ако от гръцка страна се приеме такива мероприятия да бъдат проведени в област-
та на водното стопанство, може да се отиде и на по-голяма сума.

Уреждането на репарациите и останалите финансови въпроси ще даде възмож-
ност да се решат и въпросите за по-нататъшното развитие и подобряване на отноше-
нията, като: възстановяване на всички видове съобщителни връзки, сключване на 
дълго срочна търговска спогодба, развитие на туризма, сключване на културна спо-
годба и др.

Освен това решаването на тези въпроси ще създаде условия за обсъждането и ре-
шаването и на политическите въпроси, като: сключване пакт за ненападение, намаля-
ване на въоръжените сили, премахване на военните бази и превръщане на Балканите в 
зона, свободна от атомно и ракетно оръжие, и така нататък.

(Из докладната записка на Иван Башев до Политбюро на ЦК на 
БКП от 7 февруари 1963 г. А МВнР, оп. 12 а–п, а. е. 91, л. 29–33.)

За българо-гръцките споразумения, 16 юли 1964 г.

– Другарю Башев, спогодбите между НР България и Кралство Гърция предизвик-
ват голям интерес сред цялата наша общественост. Кое според вас е най-характерно 
за тези спогодби, как се уреждат висящите финансови въпроси?

– Подписването на такъв голям брой споразумения, с които се разчистват натру-
паните от десетилетия сложни въпроси, е рядко явление в международния живот. Тези 
споразумения откриват пътя за едно широко сътрудничество между двете страни в об-
ластта на икономиката, културата, туризма, транспорта и съобщенията.

Като последица от едно отрицателно минало между двете страни бяха натрупа-
ни редица въпроси от финансов и имуществен характер, които сега се уредиха на база-
та на взаимния интерес, като се взеха под внимание вземанията и на едната, и на друга-
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та страна. Уреждането им става със заплащане в стоки на едно салдо – остатък в размер 
на D млн. долара, чрез отделяне на известен процент от нашия износ за Гърция в про-
дължение на няколко години. С ликвидирането на взаимните финансови задължения се 
разчиства едно положение, което тежеше в отношенията между двете страни. На тази 
основа двете делегации решиха да подобрят развитието и на търговските отношения 
между България и Гърция, като подписаха първата дългосрочна спогодба за 1 години. 
Предвижда се нашият износ за тази година да достигне /> млн. долара, а през /0CE г. 
– /2 млн. долара. Ние ще изнасяме главно машини, промишлени съоръжения, млечни 
произведения, изкуствени торове и други, а ще внасяме памук, цитрусови плодове, 
риба, руди и други.

– Какви са перспективите за развитието на отношенията между България и Гър-
ция в областта на икономиката, културата, туризма, транспорта и съобщенията?

– Подписани бяха споразумения, по силата на които България и Гърция ще си съ-
трудничат при използване водите на реките, които текат през териториите на двете 
страни. България ще подава регулирана вода на Гърция от р. Арда за напояване в раз-
мер на /EC млн. куб. м годишно за срок от C> години, като се използват съществуващите 
досега съоръжения. Предвижда се също така в близко бъдеще да се извършат техничес-
ки и икономически проучвания за възможностите за изграждане на съоръжения по р. 
Струма. Въз основа на тези проучвания ще бъде обсъдена взаимната изгода от построя-
ването на такива съоръжения и евентуално ще се сключи съответно споразумение.

С оглед да се вземат своевременно мерки за предотвратяване катастрофалните 
последици от наводненията по тези реки двете страни се задължиха да си разменят сво-
евременно необходимите за това данни и сведения.

За уреждане съобщителните връзки между двете страни занапред освен същест-
вуващата жп линия при Свиленград ще бъде установена втора железопътна връзка при 
Кулата. Свързването на железопътната линия при Кулата от едната и другата страна ще 
стане в срок от една година от датата на подписването на спогодбата. За разменна гара 
двете страни определиха гарата при с. Кулата. Транзитната търговия от и за България 
през Северна Гърция по тази линия ще се извършва по отсечката Солун–Кулата през съ-
ществуващата свободна зона на пристанището в Солун.

Спогодбата за мореплаване предвижда корабите на едната и другата страна да 
се ползват от всички възможни улеснения при влизане, излизане и използване съоръ-
женията на съответното пристанище на базата на клаузата на най-облагодетелствана-
та нация.

В спогодбите се предвижда също установяването на телефонни и телеграфни 
уредби за преки разговори между двете страни, както и за транзитни разговори за тре-
ти страни. Тъй като монтирането на тези съоръжения е сложно дело и не може да стане 
в кратък срок, решено бе в тримесечен срок от подписването на спогодбата да се монти-
рат временни уредби с цел да се установят преки телефонни и телеграфни връзки.

Подписана бе и специална спогодба, уреждаща шосейния превоз на стоки и пътни-
ци на двете страни – шосето при Кулата. Това ще даде възможност нашите тежкотовар-
ни камиони, които досега преминаваха през Югославия, да съкратят своя път. Естестве-
но ще се улесни и развитието на туризма между двете страни.

Въздушните съобщения между България и Гърция се извършваха досега от чуж-
ди компании, чиито самолети също преминават през трасе над югославска територия. 
Сега с подписването на съответна спогодба се открива пряка въздушна връзка София–
Атина, с което този път се скъсява на около половина и пътниците ще имат възможност с 
модерните самолети на нашите и гръцките линии само за един час да летят от едната до 
другата столица. Освен това самолетите на ТАБСО ще могат да летят не само до Атина, 
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но и от Атина за Дамаск, Тунис, Алжир, Кайро и Тел Авив.

Чрез подписаното споразумение в областта на туризма Гърция и България се за-
дължиха да поощряват туристическите пътувания на групи и на отделни туристи и да 
проучват редовно възможностите за опростяване формалностите при пътуването на ту-
ристите. Двете страни ще поощряват туристическата пропаганда за всяка от тях, като 
ще се обменят печатни издания, филми, изложби и други.

За улеснение както на движението на стоки, така и на пътници, за разширяване 
на туризма бе подписана митническа спогодба, с която на двете страни се предоставят 
значителни митнически улеснения въз основа на клаузата на най-облагодетелстваната 
нация и в рамките на съществуващите международни споразумения.

– Как преценявате резултатите от подписването на българо-гръцките спо-
годби?

– Подписването на българо-гръцките спогодби е важно явление в отношенията 
между двете страни, което едновременно слага край на отрицателното развитие на наши-
те връзки и открива нова страница в нашите отношения. Като особено положително след-
ва да се подчертае, че правителствата и на двете страни преди и след подписването изра-
зиха своята готовност да направят всичко необходимо, за да се превърнат тия спогодби в 
живо дело, от което ще имат полза народите и на двете страни.

Решаването на този огромен и сложен комплекс от трудни въпроси показа, че при 
добра воля и реалистичен подход могат да се решават най-трудните въпроси между 
двете страни, които имат различни политически системи.

Подписването на спогодбите е резултат преди всичко на последователната ми-
ролюбива политика на Централния комитет на Българската комунистическа партия и 
на правителството на Народна република България в изпълнение решенията на Осмия 
конгрес на нашата партия. Особено трябва да се подчертае голямото значение, решава-
щото значение, бих казал, и участие лично на др. Тодор Живков при решаването на най-
сложните и деликатни въпроси, което доведе до успешния край на преговорите.

– Как най-добре практически могат да бъдат осъществени споразуменията?
– Най-добре практически спогодбите могат да се осъществят, ако двете страни 

продължат да развиват отношенията си, вдъхновявани от добрата воля и взаимните от-
стъпки, които ръководиха двете делегации при водене на преговорите. На стопански-
те организации и деловите кръгове от двете страни се създават широки възможности за 
дейност и ние искаме да се надяваме, че двете правителства ще поощряват техните же-
лания за увеличение на търговските и икономическите връзки между двете страни.

Ние се радваме, че и председателят на Министерския съвет на Кралство Гърция 
Папандреу, и министърът на външните работи Костопулос потвърдиха готовността на 
гръцкото правителство да направи всичко необходимо за точното и пълно осъществя-
ване на подписаните спогодби. Известно е, че българското правителство вече неедно-
кратно заяви, че то ще направи всичко, зависещо от него, за да може изпълнението на 
спогодбите да допринесе за по-нататъшното подобрение на отношенията между Бълга-
рия и Гърция и за увеличение на взаимната полза от връзките между двете страни.

– Какво е значението им за двете страни и за развитието на Балканите?
– Спогодбите са сериозна основа, върху която може значително да се увеличи сто-

кообменът между двете страни, да се намерят други форми за икономическо сътрудни-
чество, да се използват благоприятните условия за транспорт и транзитиране на стоки 
за Близкия изток и другите средиземноморски страни или пък за Централна и Източна 
Европа.

Тъй като спогодбите подобряват отношенията между нашите две страни, те играят 
и стабилизираща роля на Балканите – допринасят за по-нататъшното разведряване на 
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обстановката на Балканския полуостров. Нека да се надяваме, че в бъдеще ще се създа-
дат условия за решаване и на други въпроси, от които зависи още по-нататъшното ста-
билизиране на обстановката на Балканите и превръщането им в зона на мира, на мир-
ния труд и благоденствието.

– Какви трябва да бъдат според вас следващите мероприятия за подобряване по-
ложението на Балканите?

– Следващите мероприятия за подобряване положението на Балканите биха мог-
ли да бъдат преговори за по-нататъшното разведряване на атмосферата на Балканите 
чрез намаляване на военните бюджети и въоръжените сили, за обявяване на Балкани-
те за безатомна зона и други подобни мерки, които ще увеличат сигурността на балкан-
ските страни.

– Бихте ли ни казали какви са вашите впечатления от срещите и разговорите ви 
в Атина?

– Впечатленията ми от разговорите с представители на гръцкото правителство са 
извънредно положителни, тъй като, както вече споменах, всички те подчертаха твърдо-
то желание на гръцкото правителство да работи за по-нататъшното благоприятно раз-
витие на отношенията на Гърция с България. Те ни увериха в миролюбието на гръцкия 
народ и готовността им всякакви проблеми на Балканите да се решават чрез преговори 
и мирни средства.

Искам да подчертая, че всички отговорни лица, с които имахме контакти и разго-
вори, и преди всичко г. Папандреу – министър-председател на Гърция, както и гръцкият 
министър на външните работи г. Костопулос, заявиха многократно за твърдото решение 
на гръцкото правителство, на гръцката общественост и на гръцкия народ да превърнат 
в дело подписаните спогодби.

Както е известно, от името на българското правителство др. Тодор Живков в свое-
то послание до г. Папандреу изрази готовността на Народна република България да по-
еме всички условия за развитие и укрепване на сътрудничеството между двете страни.

От срещите, които можах да имам и с обикновените гръцки граждани, се убедих, 
че гръцкият народ действително приветства нормализирането на отношенията с Бъл-
гария и очаква от това взаимна изгода за двете страни. Искам да се надявам, че това е 
здрава основа за разширяване, задълбочаване и укрепване на сътрудничеството между 
двата народа в техен общ интерес, в интерес на мира и сигурността на Балканите.

(Интервю на Иван Башев пред БТА за подписаните българо-гръц-
ки споразумения, 16 юли 1964 г. В. „Работническо дело“, 9 април 
1971 г. Цит. по „Иван Башев. Политик, държавник, дипломат“. 
С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2009, с. 95–99.)
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Разменени послания 
между министър-председателите на България и Гърция 
Тодор Живков и Георгиус Папандреу след подписване на 
спогодбите между двете страни през 1964 г.

До
Негово Превъзходителство
господин ГЕОРГИУС ПАПАНДРЕУ
Председател на Министерския съвет
на Република Гърция

Уважаеми господин Министър-председателю,
Възползвам се от посещението на министъра на външните работи в Атина, за да 

Ви поздравя от името на правителството на Народна република България и от свое име 
по повод успешното приключване на преговорите и подписването на /B спогодби меж-
ду нашите страни. Вие сигурно сте съгласен, че това е забележително събитие в живота 
на двата съседни народа, което безспорно открива нова страница в отношенията меж-
ду България и Гърция...

Българското правителство и аз лично сме убедени, че подписаните спогодби съз-
дават необходимите предпоставки за разширяване на отношенията, за по-тясно съ-
трудничество в областта на икономиката, културата, науката, спорта, туризма, с оглед 
на взаимната изгода за двете страни. Географското положение на България и Гърция 
и редица стопански фактори обуславят възможността и необходимостта нашите наро-
ди да живеят в добросъседство и сътрудничество. Искам да Ви уверя, че що се касае до 
българското правителство, то ще положи всички усилия за развитието и укрепването на 
сътрудничеството между двете страни.

Ние сме дълбоко убедени, че в обстановката на постепенно намаляване на меж-
дународното напрежение подписаните спогодби ще се отразят благоприятно не само 
върху нашите отношения, но и върху цялостната политическа атмосфера на Балканите 
и ще допринесат за по-нататъшното подобряване и развитие на отношенията между 
балканските народи. Това безспорно ще създаде от своя страна възможност за разре-
шаването на други важни проблеми, които животът поставя. Постигнатите споразуме-
ния са плод от политиката на мирно съвместно съществуване, на проявения от наши-
те правителства политически реализъм и добра воля при воденето на преговорите. В 
тази връзка бих искал да изтъкна, че правителството на Народна република България 
високо цени Вашето лично участие при решаването на тези въпроси...

Позволете ми, господин Министър-председателю, изразявайки още веднъж наше-
то задоволство от положителните резултати на преговорите в София, да предам чрез 
Вас на гръцкото правителство и на трудолюбивия и миролюбив народ на съседна Гър-
ция пожелания за благоденствие и процъфтяване, за щастие и прогрес.

Ползвам се от случая, уважаеми господин Министър-председателю, да пожелая 
лично на Вас бодрост и здраве, сили и енергия в изпълнение на отговорните задачи, ко-
ито стоят пред Вас.

София, E юли /0C3 година
Тодор Живков
Председател на Министерския съвет
на Народна република България
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До
Негово Превъзходителство
господин Тодор Живков
Председател на Министерския съвет
на Народна република България

Уважаеми господин Председателю,
Горещо благодаря за посланието Ви от E т.м., което министърът на външните рабо-

ти на България господин Башев бе любезен да ми предаде на днешната ни среща.
Бързам и аз да Ви поздравя, както от името на гръцкото правителство, така и от 

мое лично име, за успешното приключване на проведените в София гръцко-български 
преговори и с подписването на /B-те спогодби.

Този успешен резултат се дължи както на проявената от двете правителства доб-
ра воля и неуморните усилия на техните представители, така и на Вашето лично съдей-
ствие, което ние особено ценим.

Щастлив съм, че от днес започва нова страница в историята на нашите две стра-
ни. Старият отрицателен период отстъпва вече окончателно мястото си на нова епоха 
на приятелство и сътрудничество. Бъдете уверен, господин Министър-председателю, 
че гръцкото правителство ще направи всичко, за да стане действителност това, което бе 
договорено на книга, с твърдото убеждение, че то ще бъде от полза за народите на на-
шите две страни.

Гърция е била, е и ще бъде най-горещият привърженик и непоколебим защитник 
на мира, чиито блага е в състояние да цени повече от всеки друг. Разбира се, в рамките 
на своите възможности и задължения ще допринесе и тя към усилията на всички за осъ-
ществяването на горната Свята цел както на Балканите, така и в по-широки географ ски 
райони.

Моля, господин Председателю, да предадете на българското правителство и на 
българския народ най-горещите ми пожелания за щастие, благоденствие и прогрес.

На Вас лично желая да изразя отново своята най-искрена благодарност за прино-
са Ви за успеха на преговорите и да Ви пожелая здраве, щастие и успех във високата Ви 
мисия.

Атина, /> юли /0C3 година

(п) ГЕОРГИУС ПАПАНДРЕУ
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Турция – следващото изпитание

Успешното приключване на българо-гръцките преговори и подписаните с Гърция 
спогодби показват, че въпреки трудностите, при правилен подход и гъвкавост, могат да 
бъдат решени и сложни въпроси. Усилията сега трябва да бъдат насочени към по-ната-
тъшно развитие на взаимоотношенията ни с другата наша южна съседка – Турция.

Нашата страна неведнъж е правила опити за подобряване на отношенията между 
България и Турция. Положени бяха усилия за разширяване на търговията, на културни-
те и спортните връзки между двете страни. Освен това през последните седем-осем го-
дини направихме предложения за сключване на: спогодби за ветеринарно-санитарна 
защита; за растителна защита и карантина; за развитие на туризма; за риболов в Черно 
море; за международния транзитен и автомобилен транспорт; на Консулска конвенция; 
на Митническа конвенция.

Турското правителство продължително време не отговори на нито едно от наши-
те предложения. Нещо повече. На нашите конструктивни предложения за подобрява-
не на българо-турските отношения в известни случаи то противопоставяше като пред-
варително условие уреждането на въпроса за положението на турското население у нас; 
правото му на свободно изселване от България; уреждането на имуществените и фи-
нансовите въпроси, свързани с изселването; признаване правото на малцинство на тур-
ското население…

Тъй като горните условия не бяха приемливи за нас и ние не отговорихме на па-
метната бележка, към средата на /0CB г. турското правителство обяви, че преустановя-
ва културните и спортните връзки с нашата страна, с което взаимоотношенията ни с Тур-
ция отново бяха затруднени.

В последно време има признаци, че в Турция все повече нарастват силите на ония 
групи и течения, които искат по-независима политика. За това допринася и неблагопри-
ятното за Турция развитие на кипърския въпрос, което внася разочарование и сред част 
от управляващите кръгове.

С крайното изостряне на отношенията между Турция и Гърция около спора за Ки-
пър бе отслабен общият фронт на двете страни срещу България. От друга страна, ус-
пешното приключване на преговорите ни с Гърция внесе определено безпокойство в 
средите на турското правителство.

Всичко това прави обстановката за подобряване на българо-турските отношения 
по-благоприятна, а редица данни дават основание да се предполага, че и в отношение-
то на турското правителство към нашата страна има известна промяна…

При създалата се благоприятна обстановка и като се има предвид нашето жела-
ние да излезем от застоя в отношенията с Турция, целесъобразно е да се пристъпи към 
уреждане на въпросите, които се повдигат от нашата и турска страна.

(Из Доклад на Иван Башев до Политбюро на ЦК на БКП за промя-
на в политиката към Турция, 17 октомври 1964 г. ЦДА на РБ, ф. 
1-Б, оп. 6, а. е. 5657; л. 29–43)
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Изложение на Иван Башев на срещата с Чаглаянгил 
през август 1966 г.

(…)
Ще говоря съвършено открито и откровено. Разбираме важността на нашите раз-

говори и бихме желали да има значителни и положителни последици в полза на двете 
страни, на двата съседа.

Натоварен съм от нашето правителство да заявя, че ние следим със задоволство 
постепенното нормализиране на нашите отношения в резултат на добрите намерения 
и добрата воля на двете страни, и да подчертая, че ние искаме тяхното пълно урежда-
не, че сме готови да направим необходимото за това, ако и турската страна е готова за 
същото. Между нас няма действителни противоречия – граници и териториални споро-
ве; повече от 1> години мирни отношения. Това благоприятства. Вярно, ние сме с разли-
чен обществен строй, но не считаме, че това е пречка. Желаем да живеем в мир и доб-
ро съседство и да използваме общо всички преимущества на съседството. Доколкото 
има недоразумения – изкуствено, – може да се намери решение. Затова ние сме гото-
ви да разискваме и общо да търсим решение на всички въпроси, които заедно или поот-
делно считаме, че стоят пред нас. Може би населението от турски произход? И това не е 
проблем. Готови сме – вече неведнъж сме го заявявали – да съдействаме на българ ските 
граждани от турски произход да се преселят в Турция, ако те желаят това! Ние счита-
ме, че тези наши граждани са у дома си в нашата страна, те са ни близки и скъпи, те са 
част от народа на нашата страна. Ползват се от всички права и от всички облаги на на-
шето развитие. Но ние твърдо стоим на принципите на правата на човека и не желаем да 
нарушаваме или ограничаваме правото на изселване на тия, които искат това. Няма да 
скрия, такива има. Считаме това за нормално. Затова желаем да сътрудничим с турското 
правителство за уреждане на нормално изселване, за да може да мине то по най-безбо-
лезнен начин и за двете страни, и за самите изселници. Ние желаем българските граж-
дани от турски произход – хора, които ще останат в страната и ония техни съграждани, 
които ще заминат за Турция, да бъдат фактор за сближаване между нашите страни, за 
приятелство и доверие между тях, а не елемент за напрежение и недоразумения, за об-
тегнатост, да не бъдат пречка за нормалното развитие на нашите отношения.

Затова ние сме готови, ако турското правителство желае, да обсъдим необходи-
мите мерки, да подпишем съответно споразумение за практическо извършване на из-
селването на ония, които желаят това. Но за да не бъде при тия условия въпросът за из-
селниците извор на напрежение, не трябва – аз искам да бъда напълно откровен – от 
турска страна той да се използва било за намеса в нашите вътрешни работи, било за 
неоснователни и неблагожелателни антибългарски кампании в печата, радиото или по 
друг начин. От наша страна също няма да се използва. На такава и само на такава основа 
ние сме готови всякога да разглеждаме тия въпроси и въпросите за взаимните финансо-
ви вземания, резултат от разместванията поради различни причини на населението от 
Турция към България и от България към Турция.

Аз бързам да поставя този въпрос, за да бъда верен на декларацията си, че ще го-
воря открито и откровено и с желание да улесня нашите разисквания. Поставям го не за 
да се ровим в миналото и да събираме спомени съмнителни за нас, за нашето общест-
вено мнение, може би неприятни за вас, а за да подпомогна, ако турското правителство 
има такова желание, да пристъпим най-сетне действително сериозно и делово към сла-
гане край на това бреме от миналото, което тегне върху нашите отношения и блокира в 
известен размер тяхното по-нататъшно развитие.
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Аз си давам сметка, че с това може би усложнявам преговорите, но смятам, че 

това е само привидно и временно и че именно един открит и въодушевен от добро 
желание, без задни мисли разговор и без да се заобикалят съществените пречки, ще 
бъде непременно полезен и всъщност ще улесни постигането на съгласие между нас.

Разбира се, това не е предварително условие, а само оценка за най-добрия път да 
се придвижат напред нашите отношения във всички области, които ние искрено желаем 
в интерес и на двете страни. Затова повтарям: ние сме готови за решаване и за урежда-
не.без условия, без дребнавости да разискваме и да решаваме всички въпроси – общо 
или поотделно, както ще счетем и ако се съгласим, че са назрели.

Поставяйки така въпросите и сочейки пътищата за тяхното решение, ние изхож-
даме от една реалистична оценка на настоящата степен на развитие на нашите отно-
шения, взаимните интереси и общата полза, на изгодите за двете страни от уреждане-
то на нашите отношения на взаимно най-конкретната база, без да искаме коя и да е от 
двете да прави жертви или да нарушава своите приятелства и други задължения.

(Разговорите са проведени на четири очи между двамата минист-
ри. А МВнР, личен архив, оп. 1 без сигнатура, 16–17 август 1966 г.)

* * *
(…)
Въпросът за изселването беше засегнат в разговорите, които се състояха само меж-

ду двамата министри, без присъствието на други лица. Чаглаянгил заяви, че е хуманно и 
много ще помогне за развитие на нашите отношения, ако се разреши изселването в Тур-
ция на лица, чиито близки роднини са вече изселени в Турция.

В отговор бе заявено, че това е част, но не най-съществената, на въпроса за изсел-
ването, че българското правителство е готово да разреши да се изселят в Турция всички 
български граждани от турски произход, които доброволно желаят да сторят това. За 
тази цел ние сме готови да се обсъдят съответните мерки, за да се постигне изселването 
в определен срок. Подчертано бе категорично, че ние не можем да допуснем въпросът 
за изселването да се използва за намеса в нашите вътрешни работи и за антибългарска 
кампания в турския печат. Не можем да допуснем този въпрос да бъде поставен, както 
това става с кипърските турци. Никога няма да позволим у нас кипърската история.

Чаглаянгил заяви, че поради икономически затруднения и големия прираст на на-
селението в Турция и други причини за тях им било невъзможно да приемат масово из-
селване и не виждали причини за това, но молят да ги разберем и да се съгласим с из-
селването на роднини, за да се съберат разделените семейства. Същевременно настоя в 
комюникето да се запише приемлив текст по този въпрос.

От наша страна бе заявено, че ако въпросът за изселването се засегне в комюни-
кето в какъвто и да е аспект, то за да се спре всякаква агитация за изселване в Турция, 
текстът трябва да отразява действителното положение, т.е. не само съгласието за из-
селването на роднините, но и нашата готовност да се разреши на всички желаещи да се 
изселят, а също така, че турската страна не е готова да приеме изселниците.

Както бе заявено, турското правителство има икономически и други съображения. 
Очевидно в това отношение немалко влияе и въпросът с положението на турците в Ки-
пър. Ако се пристъпи сега към изселване на живущите у нас турци, вероятно е кипърско-
то и гръцкото правителство да използват този факт и предложат аналогично решаване 
на проблема с кипърските турци – да бъдат изселени в Турция.

За първи път турската страна бе принудена да признае писмено правото ни да пре-
дявим нашите финансови и имуществени претенции. Същевременно тя прие да бъдат 
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разгледани взаимните финансови или имуществени претенции и на принципа на при-
хващането, да се установи салдото в полза на едната или на другата страна, както и да 
се определи начинът на неговото изплащане.

Постигнато бе съгласие за сключването на редица споразумения и за пристъпване 
към разговори между специалисти, които да проучат възможностите за установяването 
на сътрудничество в областта на икономиката, търговията и др.

(Из информацията на Иван Башев до Политбюро на ЦК на БКП 
за резултатите от разговорите с Чаглаянгил. А МВнР, оп 2, № 
77/266/1.09.1966)

За отношенията ни с Югославия

Вариант на изказване във връзка с уговорена среща 
Живков–Тито по искане на Тито. Срещата не се със-
тоя приживе на Иван Башев.

І. Изправени сме наново пред необходимостта да полагаме сериозни усилия за 
нормализиране на отношенията със СФРЮ; да преодолеем едно задълбочаващо се по 
вина на югославската политика напрежение между нашите две страни.

Касае се при това да се направи сериозен опит за сравнително по-цялостно норма-
лизиране, уреждане на двустранните отношения, за постигане на по-трайни резултати.

Необходимостта от това нормализиране се диктува както от нашите национални 
интереси, така и от стратегическата цел на социалистическата общност – да се борим за 
запазване на СФРЮ в социалистическия лагер или поне на платформата на междуна-
родната политика на социалистическите страни.

Трябва веднага да си дадем сметка, че тази задача е извънредно трудна и продъл-
жителна както за другите социалистически страни, така и особено за нас. Сложността 
и трудностите на въпроса се проявиха и на срещата с Тепавац. Тази задача се усложня-
ва от дълбоките различия, които съществуват между нашите две страни. Общи и специ-
фични! СФРЮ обвинява нашата страна, че носи изключителната отговорност за напре-
жението между НРБ и СФРЮ; счита, че ние сме виновни за това положение. Обвинява 
ни в национализъм и териториални претенции спрямо СФРЮ поради нашата позиция 
по македонския въпрос.

Ние, от своя страна, обвиняваме СФРЮ като отговорна за периодическото влоша-
ване на отношенията между нашите две страни. Нашите обвинения – ревизионизъм, на-
ционализъм, желание за вмешателство в нашите вътрешни работи чрез т.нар. македон-
ско малцинство у нас.

Очевидно е, че при това положение процес на нормализиране не може да се по-
стигне на по-ниско равнище, а само на среща и договаряне на най-високо равнище.

Изхождайки от тези две съображения – интереса от нормализиране на отношени-
ята и от констатацията, че това може да стане на високо равнище, – стигаме до изво-
да, че е целесъобразно, желателно и необходимо да приемем предложението на Тито за 
среща между ръководителите на двете страни, при това по възможност по-скоро. Тази 
среща би била от сериозно, може би от решаващо значение в уреждане на отношения-
та ни със СФРЮ.

ІІ. Целта на срещата трябва да бъде да се постигне съгласие за трайно нормализи-
ране на отношенията на взаимноприемлива основа, без ултимативни искания, с какви-
то си служат югославяните; да се преодолее сегашното положение, при което нашите 
отношения се развиват на значително стеснена основа.
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А) За да можем успешно да се подготвим за срещата и да разчитаме на успех в нея, 

е необходимо на първо място да се опитаме да разберем, да установим възможната цел 
и тактика на югославската страна при срещата. Какво ще предложат по спорните въп-
роси. Очевидно е, че югославяните ще се стремят не към връщане и възстановяване 
на договореността Живков–Тито, особено не така, както ние я разбираме, тълкуваме и 
прилагаме. На договореността Живков–Тито те се стремят да противопоставят някои 
изказвания на Георги Димитров, така, както те ги разбират и желаят да бъдат прилага-
ни от нас.

Стратегическата цел на югославяните може да се счита за ясна – това е публич-
ното признание на македонската нация от наша страна. При всички срещи, разговори 
и преговори те са се стремили към тази цел. Може би невинаги наведнъж, а на етапи, 
разчитайки, че с време нашата страна ще стигне до готовност за такова признание.

Напоследък явно те губят търпение, може би и увереност, че това ще стане, и за-
почват брутално, ултимативно, невъздържано да поставят този въпрос. Срещата с Тепа-
вац потвърди това.

Без съмнение, готвейки се за срещата Живков–Тито, югославската страна ще си 
изработи своя тактическа линия, която да им осигури ако не максимално, то поне в при-
емлив за тях минимален успех относно стратегическата им цел. Не е изключено в тази 
тактическа линия те да предвидят и действително да се покажат готови да отидат на из-
вестни отстъпки все с цел да постигнат главното – признание на македонската нация.

Какви биха могли да бъдат евентуалните отстъпки?
Да се откажат да настояват за признаване от наша страна на македонско малцин-

ство в НРБ; да се откажат да проявяват интерес към този въпрос и към положението на 
македонците у нас; да отидат към известно омекотяване на своите гледища относно ис-
торическото минало на македонското население.

Да заявят, че са съгласни с признание на македонска нация в настоящия период, 
позовавайки се на съществуващата днес реалност в СФРЮ. За такива решения те неед-
нократно са правили намеци, подобни намерения имаше и от страна на Тепавац. Това 
изглежда е сегашната позиция на Тито.

Вероятно те ще настояват на това минимално решение, защото считат, че имат по-
изгодни позиции от нас, че имат известен аванс спрямо нас – разрешили са с почти всич-
ки свои съседи малцинствения въпрос, дори считат, че по него могат да ни предадат 
уроци по марксистко-ленинско решаване на националния въпрос:

– усещат, че нашите съюзници не ни поддържат по македонския въпрос, вкл. и 
СССР;

– провеждаха многократно кампании и ходове да ни злепоставят по този въпрос, 
вкл. обвиненията за териториални претенции на НРБ спрямо СФРЮ.

Освен това напоследък в тяхната тактическа линия е включено усилието да доказ-
ват, че не е възможна среща въпреки (?) изричното предложение, което Тито направи 
при среща с него по своя инициатива, докато не изменим позицията си по македонския 
въпрос, че не можем да разчитаме на различия между Тито и другите ръководители по 
този въпрос, че между всички тях има пълно единство по него.

Б) От своя страна е необходимо и ние да изготвим своята тактическа линия и свои-
те позиции, свой план и замисъл, своя максимална и минимална програма.

Трябва да манифестираме наново своето желание и готовност за трайно нормали-
зиране на отношенията и за тяхното по-нататъшно всестранно развитие в общ интерес. 
На тази основа могат да се направят значителен брой предложения за разширяване на 
отношенията – икономически, културни и др.

Могат да се разгледат причините и факторите, които пречат на нормалното раз-
витие на отношенията ни. Да се посочи, че съществуването на различия между нашите 
страни не е нов момент, че той е налице отдавна и все пак с добра воля от двете страни е 
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имало продължителни периоди на добросъседство.

Различия Югославия има и с други социалистически страни, което не й пречи да се 
стреми да поддържа нормални отношения с тях.

Да се спрем на специфичните за нашите две страни различия, които се съдържат в 
два комплекса въпроси:

/) Оценката на мащабите и значението на борбата на югославските народи про-
тив хитлеризма и за участието и значението на нашата армия в освобождението на ня-
кои райони на Югославия.

B) Македонския въпрос.
По първия въпрос особена заинтересованост проявява лично Тито, той му лежи 

особено на сърцето, към него той проявява лично, емоционално отношение. Освен това 
той по самата си същност е много по-лесен за решаване за нас. Следователно тактичес-
ки и психологически е твърде важно този въпрос да бъде предварително разчистен и да 
не представлява отрицателен фактор за нашите отношения и разбирателство. Разчист-
ването му може да подготви самият Тито, но да прояви по-голям реализъм, благоразу-
мие и добра воля по другите спорни въпроси.

Що се отнася до македонския въпрос, целесъобразно е по него да се изложи ис-
тинско марксистко гледище; да се постави той в контекста на нашите отношения, без да 
се превръща в главен въпрос на двете страни. Очевидно по него трябва да се изработят 
позициите, до които може да се стигне! Какво да се приеме, къде да се отстъпи!

/) Изхождаме от целесъобразността и необходимостта да се нормализират отно-
шенията между двете страни. Очевидно такова нормализиране при сегашната обста-
новка може да започне само със среща и договаряне на най-високо равнище. Тито сам 
повдигна въпроса за такава среща. Следователно целесъобразно е да се състои такава 
официална среща, по възможност без бавене, за да не се допусне по-нататъшно отравя-
не на атмосферата между двете страни.

B) Каква е сега обстановката – непосредствено след срещата с Тепавац има извест-
на въздържаност от югославска страна, дори изложението на Тепавац в Скупщината се 
придържаше към такова мнение – да не се задълбочава напрежението! Характеризира 
срещата все пак като крачка напред.

Оценката на скопското ръководство – напълно отрицателна, враждебна. Скопски-
те ръководители наложиха своята оценка и на ИБ на СЮК – две български републики!

Започна кампания! Целите – да се докаже, че има пълно единство в схващането 
между СРМ и Центъра! Че Тито няма своя позиция – Беловски! Че на тази основа не може 
да разчитаме нито на среща, нито на отстъпки. Целите – да се оказва натиск върху дър-
жавнически реалистичната позиция на Тито! Тепавац–Беловски! Заявява се, че не може 
да има среща, докато не изменим позицията.

Противоречие на позициите Тито–СРМ по малцинствата, кога започва да се създа-
ва македонската нация.

2) Една нова официална среща Тито–Живков трябва да даде нов тласък на един ре-
алистичен подход за нормализиране и развитие на отношенията в общ интерес.

Може да се направи общ преглед на отношенията, да се изтъкнат интересът и въз-
можностите от всестранното развитие на връзките. Македонският въпрос да не се от-
късва от общия (контекст?) на българо-югославските отношения, да се постави в рамки-
те на споразумението Тито–Живков.

Очевидно, ако следва да се разчита на успех от такава една среща, само ако може 
реално и предварително да се разчита на успех – има смисъл да се готвим.

Следователно необходимо е по двата главни въпроса, по които имаме дълбоки 
различия, да се уточни, както казахте Вие на заседанието на ПБ, една реалистична по-
зиция.

А) На основата на марксистко-ленинското разбиране на националния въпрос и съ-
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образно историческата същност на македонския въпрос и днешната реалност на неща-
та, базирайки се на указанията на пленума на ЦК на БКП от /0C2 г. и решенията на ПБ от 
/0CB г., да се разработят реалистични оценки и предложения по спорните въпроси, при-
емливи за двете страни.

Б) Да се вземе правилно (…) отношение към борбата на СЮК и югославските наро-
ди против хитлерофашизма.

(Личен архив на Иван Башев в Министерството на външните 
работи. Ръкопис, без дата. А МВнР, л. а, оп. 1, а. е. 211)

За Общоевропейската конференция за сигурност

Подготовката за Съвещанието за сигурност и сът-
рудничество в Европа започва през 60-те години на 
миналия век. Съвещанието се провежда в Хелзинки 
през 1975 г.

Заедно с другите социалистически страни Народна република България е инициа-
тор на предложението за свикване на общоевропейска конференция за сигурност и взе-
ма активно участие във всички действия за нейната подготовка.

Отношението към въпроса за европейската конференция се превърна в своеобраз-
но мерило, в критерий за мирна и конструктивна политика на европейските държави. Не 
могат да бъдат убедителни декларациите за мирно сътрудничество, за разоръжаване на 
ония правителства, които имат отрицателно или резервирано отношение към европей-
ската конференция или свързват нейното свикване с предварителни условия от различен 
характер. Европейската конференция е онзи фокус, в който се пресичат всички основни 
линии на всяка искрена мирна политика в Европа. За сериозността и последователността 
на мирната политика на правителствата ще се съди и по тяхното отношение към въпроса 
за Европейската конференция за сигурност.

(Из изказването на Иван Башев на Х конгрес на БКП, 1971 г.)

Нашата страна, както и всички други социалистически страни, между които СССР 
на първо място, разгърна за подготовката на конференцията огромна дипломатическа 
и политическа дейност. Никога, в толкова кратък период от време, представителите на 
НРБ не са имали толкова многобройни контакти, разговори и консултации с представи-
телите на другите европейски държави по въпросите на европейската сигурност, както 
през последните две години. Преди всичко трябва да се изтъкнат срещите на председа-
теля на Съвета на министрите Т. Живков с ръководителите на правителствата на Авст-
рия, Турция и някои скандинавски страни като Дания, Норвегия и Исландия. Полезни и 
важни контакти на високо правителствено равнище или на равнище на министерства на 
външните работи бяха установени също с Франция, Италия, Белгия, Швейцария, Холан-
дия, Финландия, Турция, Кипър, Великобритания и т.н. Тези контакти допринесоха не 
само за изясняване на гледищата на съответните страни по въпросите на европейската 
сигурност, но също и за постигане на сближаване на позициите по важни проблеми във 
връзка с конференцията, като например дневния ред и така нататък.

(Интервю на Иван Башев в сп. „Релационни интернационали“, 
10 юли 1971 г.)
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Във Вашата реч пред Общото събрание на ООН, говорейки за европейското съ-

вещание, Вие, господин министър, напомнихте италианската поговорка, че „Рим не е 
бил изграден за един ден“. Вие сте напълно прав. Много усилия, добра воля и време са 
необходими да се преодолее тежкото наследство от миналото и се изгради нов образ 
на Европа. Но сигурно друга щеше да бъде съдбата на Вашия велик и безсмъртен град, 
ако, въпреки споровете къде да се учреди Рим, за които ни разказва красивата легенда, 
Ромул не беше грабнал смело ралото, за да очертае границите на града, който с право 
носи на вечни времена името на решителния юноша. Примерът на Ромул е пълен с поу-
ка и вдъхновение и за усилията на европейските народи за изграждане на сигурността 
на нашия континент.

(Из тоста на Иван Башев на вечеря, дадена в негова чест от Алдо 
Моро, 1971 г., Рим, А МВнР, л.а. на Ив. Башев)

За ролята на ЮНЕСКО

България беше приета в ЮНЕСКО през есента на 
1956 г. В качеството си на заместник-министър на 
просветата и културата (1957–1962 г.) и през 1962 г. 
като заместник-министър на външните работи Иван 
Башев участва в работата на Х, ХІ и ХІІ сесия на Гене-
ралната конференция на ЮНЕСКО.

(…)
3.C. Днес //2 държави, представящи трите големи групи в света и същевременно 

всички актуални социални, икономически и културни тенденции, се присъединиха към 
ЮНЕСКО.

3.//. Макар като численост ЮНЕСКО да нарасна значително, трябва да се признае, 
че тя е далеч от онази универсалност, която е в самото основание за нейното същест-
вуване. С голямо съжаление трябва да констатираме отсъствието на Народна републи-
ка Китай, Германската демократична република, на Демократична република Виетнам, 
Корейската народнодемократична република. Неприсъствието на тези страни нанася 
голяма вреда на Организацията, ограничава нейните ресурси и възможности и е в пол-
за на политиката на нарастване на международното напрежение. На Регионалната кон-
ференция на Европейските комисии за ЮНЕСКО в София през месец юни т.г. изпълнява-
щият Генерален директор заяви по повод участието на представителите на Кипър и на 
Ирландия: „Знаете ли, липсваха ни, за да зазвучи в едно европейската симфония, тези 
два острова, разположени в най-отдалечените краища на нашия континент – островът 
на Венера и островът на мечтите, които носят нещо тъй необходимо на европейската 
цивилизация.“ Конференцията му е признателна за тези негови чувства. ЮНЕСКО не 
е обаче само европейска симфония, тя е световна симфония. Отсъствието на страните, 
които споменах, се чувства болезнено в нейния оркестър.

3.BE. В тази програма трябва да се съсредоточат най-големи усилия не върху дей-
ностите, които обхващат тесни кръгове от ръководители на младежки движения, а върху 
мащабни инициативи като международни младежки фестивали, спортни срещи и други, 
които пряко допринасят за насърчаване на идеалите за мир и приятелство между народи-
те. Изобщо цялата програма на ЮНЕСКО за младежта, в частност Международната кон-
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ференция, предвидена за /0C3 г., трябва да се осъществява с активното участие на самата 
младеж и на нейните организации, без никаква дискриминация. Трябва да се съжалява по 
този повод, че големи международни организации на младежта като Световната федера-
ция на демократичната младеж и Международния съюз на студентите са извън ЮНЕСКО. 
Не можем да си представим една Международна конференция за младежта без участие-
то на равноправна основа на тези важни организации. Това би било против самите инте-
реси на ЮНЕСКО и на неговата програма за действие за младежта.

3.2/. Необходимо е също така да се преразгледа структурата на Секретариата и 
нормите за числеността на персонала в различните отдели. Очевидно е, че някои от тези 
служби биха могли да се преустроят с оглед по-голяма ефикасност и по-голяма иконо-
мия на средства. Някои делегати имаха право, когато на единадесетата сесия на Обща-
та конференция говореха за „нарастваща хипертрофия на бюрокрацията“ (// C/Актове, 
стр. /CD–/C0). Наложително е също така да се ревизират методите на работа с оглед по-
добряване на координацията между отделите и службите и опростяване на техните вза-
имоотношения. Констатираме, че „непрекъснатото сноване между различните органи“, 
за което говори Генералният директор (// C/Актове, стр. 230), още не е премахнато, как-
то е видно и от някои документи на дванадесетата сесия, където един и същ въпрос ми-
нава от един параграф в друг, от един отдел в друг, без да бъде изложен изчерпател-
но в нито един от документите. Струва ни се недостатъчна работата по подготовката на 
по-малко обемни, ясни и систематични по съдържание документи. Както бе многократ-
но подчертано, трябва да се вземат мерки, за да се опрости начинът на представяне на 
документите. Без съмнение подобни мерки биха имали като последствие засилване на 
ефикасността на работата на Секретариата, както и някои икономии на средства, без да 
споменаваме улесненията, които държавите членки и делегациите на Генералната кон-
ференция биха имали.

3.23. Високо оценяваме организирания от Националната комисия на Румъния през 
юли международен колоквиум, посветен на балканските цивилизации, както и участи-
ето на Секретариата на ЮНЕСКО на тази среща, като се надяваме, че Секретариатът ще 
съдейства за създаването на постоянен международен орган за балкански проучвания, 
чието първо съвещание трябва да се проведе в Букурещ през април /0C2 г.

3.21. Нашето правителство и нашият народ са готови да участват винаги във всяка 
инициатива, която способства за насърчаване на взаимното разбирателство и за създа-
ване на благоприятни условия за превръщането на Балканите в зона на добро разбира-
телство, на мир и сигурност…

(Из речта на Иван Башев на ХІІ сесия на Генералната конферен-
ция на ЮНЕСКО, 22 ноември 1962 г.)

За ролята на Организацията на обединените нации

България е приета в ООН през 1955 г. От 1963 до 
1971 г. Иван Башев участва в работата и се изказва на 
всички състояли се през този период сесии на Общо-
то събрание на ООН.

Налага се „схващането, че няма международен въпрос, колкото и сложен да е той, 
който не би могъл да бъде разрешен по мирен път чрез преговори между заинтересова-
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ните страни, стига всички те да проявяват добра воля и искрен стремеж за намиране на 
взаимноприемливи решения“.

(Цит. по: Иван Башев. Политик, държавник, дипломат. С., УИ 
„Св. Климент Охридски“, 2009, с. 89)

ООН е не само създание на държавите, но тя е също така отражение на техните 
взаимоотношения и на готовността им да изпълняват своите уставни задължения. Или 
както обича да се изразява генералният секретар У Тан, ООН е онова, което нейните 
членки желаят тя да бъде. Ролята на Организацията ще бъде толкова по-положителна, 
колкото повече всички нейни членове в своята политика и в практическите си действия 
се придържат към принципите на Устава и изпълняват добросъвестно решенията на Ор-
ганизацията и поетите международни задължения.

(Пак там, с. 103)

Нека да напомним, че слабостите и неуспехите на ООН се дължат не на нейни 
структурни недъзи, не на слабости, присъщи на нейните институции, а на неспазването, 
на нарушенията и незачитане на принципите на Устава, на неизпълнение на решения-
та на нейните органи от страна на известни държави членки. Затова ние дълбоко вярва-
ме, че това, от което се нуждае Организацията сега, е не ревизиране под една или друга 
форма на Устава на ООН, а пълното преутвърждаване на неговите принципи, укрепва-
нето на неговите главни органи и особено на Съвета за сигурност, който носи основната 
отговорност за запазването на мира…

Като съзнава своите задачи и отговорности, които произтичат от централното 
географско положение на нашата страна на Балканите и от нейните вековни връзки с 
балканските народи, правителството на Народна република България насочва по-спе-
циално своето внимание и своите усилия към укрепването на мира и сигурността в Юго-
източна Европа. Бих искал веднага да се присъединя към изказаната тук от представите-
ли и на други балкански страни увереност, че положението в този район на европейския 
континент се характеризира с пораснало доверие във взаимоотношенията между съ-
седните държави на полуострова и с желание да се затвърдят добросъседските връзки, 
да се развиват те на основата на все по-голямо сътрудничество в общ интерес. Взаимни-
те посещения на държавните дейци и на други отговорни делегации, икономическото, 
научно-техническото и културното сътрудничество между балканските страни, засиле-
но в последно време, играят важна роля за взаимното разбирателство и за все по-голя-
мото подобряване на политическия климат на Балканите. Народна република България 
продължава своята политика на последователно и активно участие в тези усилия, вяр-
на на своето разбиране Балканският полуостров да се превърне в област на траен мир и 
стабилност, в зона, свободна от ядрено оръжие…

Укрепването на икономиката на развиващите се страни, правилното им участие 
във външноикономическите отношения зависят в най-голяма степен от коренното из-
менение на тяхното положение в международното разделение на труда… Следовател-
но повелителна необходимост е да се прекратят всички неоколониалистични средства 
и методи в икономическите отношения с тези страни… Главният принос на ООН в бор-
бата с изостаналостта е да се осигурят на тези страни такива международни условия, 
при които те ще могат да натрупват по-бързо необходимите за развитие на основните 
отрасли на тяхната икономика средства, да осъществяват съответни социално-иконо-
мически преобразования без риск от икономически или други репресии.

(Пак там, с. 131, 133–135)
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АРХИТЕКТ НА 
МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ДИПЛОМАЦИЯ

Изминалите десетилетия са достатъчно дълъг пе-
риод, за да погледнем на делото на Иван Башев и 

от друг ракурс. Светът и България се промениха. Съ-
битията потвърдиха негови анализи, подходи, прог-
нози по ключови проблеми на българската външна 
политика. Архивите ни поднесоха материал, кой-
то разкрива, наред с другото, и мотивите за отговор-
ни негови инициативи и действия. Промените у нас 
през последните 20 години позволяват сега да се каз-
ват нещата такива, каквито са, без да се прибягва до 
езоповския език. Това – от една страна. От друга – но-
вите поколения малко знаят или въобще не познават 
условията, в които работи Башев, проблемите, които 
трябваше да решава, трудностите и опасностите, ко-
ито трябваше да превъзмогва, и особено начините за 
постигането на това.

Следващият обобщителен анализ има за цел да 
помогне, макар и отчасти, за по-доброто разбиране 
на наследството, оставено от Иван Башев.

Безспорна истина е, че Иван Башев влезе в исто-
рията на България като архитект на модерната бъл-
гарска балканска политика и дипломация. Истина е 
още, че тя не беше само негово дело. Той не би мо-
гъл да я разработи, а още по-малко да я провежда, 
ако не беше срещнал разбиране и подкрепа от Тодор 
Живков. И все пак той има изключителни заслуги за 
нейното разработване и утвърждаване и за последо-
вателното й провеждане. В нея намериха въплъще-
ние неговата новаторска мисъл, неговата професи-
онална компетентност, неговият талант на политик 
и дипломат. И в допълнение – неговата невероятна 
упоритост и политическо мъжество.

Като „произведена в България“, новата балкан-
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ска политика не бе посрещната с разбиране от нашите съюзници от Организа-
цията на Варшавския договор, но практическите й резултати оправдаха поетия 
риск и отговорност – допринесоха да не се реализира Балканският пакт на Гър-
ция, Турция и Югославия, антибългарски по замисъл; допринесоха за излиза-
не на България от постоянна изолация на Балканите след 1878 г. в течение на 
60 години до 1944 г. (поради способността на българската буржоазна полити-
ка да обединява съседите против българската държава), а и дълго време след 
9.ІХ.1944 г.; за нормализиране на взаимоотношенията ни с балканските страни. 
Тази политика направи България двигател на балканското разбирателство и 
сътрудничество. И наред с всичко това показа, че страна като България, член 
на ОВД и на СИВ, може да провежда самостоятелна политика, когато отсто-
ява национални интереси, без да изневерява на съюзните си задължения.

Защо българското правителство държеше да се постигне споразумение в 
тези преговори? Налагаха го положението на страната след края на Втората све-
товна война и националният интерес. По Парижкия мирен договор България 
беше задължена да изплати на Гърция репарации в размер на 45 млн. долара. 
От гръцка страна се водеше разюздана антибългарска пропаганда, включител-
но с териториални претенции. Държавата ни беше затънала в дългове – с по-
вече от 20 заема и нито един изплатен. Позицията на българското ръководство 
по времето на Георги Димитров и Вълко Червенков беше – нова България няма 
да плаща задълженията на българската буржоазия. Към тази позиция се при-
държаше и съветското ръководство по времето на Хрушчов. („Като имате дола-
ри, плащайте. Ние нямаме.“) Тази ситуация поставяше България в изолация не 
само на Балканите, но и в Европа и в света. Така не можеше да продължава.

Преговорите с Гърция стартираха през 1954 г. и продължаваха 10 години, 
а завършиха само за 2 месеца, след като Башев ги пое като външен министър. 
Какво направи възможно това „чудо“? Отговорът е еднозначен – прагматични-
ят деидеологизиран подход на Башев.

Без опростяване: за това помогнаха комплекс от фактори – външни (обек-
тивни) и вътрешни (субективни). Те обаче „работеха“ и преди Башев да стане 
министър. И тогава въпросите се обсъждаха и решаваха в същото Политбю-
ро, под ръководството на същия генерален секретар. Но напредък нямаше или 
беше много бавен. Позициите, наистина, постепенно се сближаваха и уеднак-
вяваха, но пробив нямаше. Помогна, разбира се, и умението на Башев да води 
преговори – знаеше кога и докъде да отстъпи, за да отстои българския интерес. 
Съгласи се например да даде в повече 1 милион долара, за да спаси 23 милиона. 
И получи още нещо – международен престиж и уважение.

Решаващо се оказа разкрепостяването на балканската ни политика от 
идейните и идеологически ограничители на принципа на мирното съвместно 
съществуване. Тодор Живков ги определи така: „Общи усилия за опазване на 
мира и развитие на сътрудничеството – да; отказ от идейни различия и идеоло-
гическа борба – не!“.

Конкретиката на проблема във връзка с тези преговори е следната. До 1959 г. 
се водеха спорове главно по репарациите и взаимните финансови задължения. 
Без резултат. На 6 март 1959 г. Политбюро решава да се направи формално пред-
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ложение за сключване на пакт за ненападение и го формулира като първа точка 
в българския проект за дневен ред от 29 май 1961 г. – втори препъни камък в 
преговорите. Гръцката страна е толкова непреклонна в отхвърлянето му, колкото 
българската за включването. Преговорите продължават да буксуват.

С встъпването си в Министерството на външните работи Башев анализи-
ра обстановката на Балканите към началото на 1963 г., преценява я като благо-
приятна за възобновяване на преговорите и предлага на Политбюро в проекта 
за дневен ред да отпадне въпросът за пакта за ненападение и първа точка да 
стане обсъждането на репарациите и взаимните финансови задължения. Не 
защото не оценява важността на сключването на пакта, а защото той пречи за 
постигане на главната цел – нормализиране на отношенията. Тодор Живков и 
Политбюро одобряват, гръцката страна е „приятно изненадана“, преговорите се 
възобновяват на 20 април и завършват на 28 юни 1964 година.

Водещ у Башев винаги е бил националният интерес. Ако мирното съвмест-
но съществуване е помагало за защита на този интерес, той го използва, ако 
пречи – загърбва го и търси други прагматични пътища за постигане на целта. 
Впрочем той никога не го е отричал, нито премълчавал, но не му е робувал.

И все пак в тая трактовка на основополагащия принцип на външната по-
литика на социалистическа България в годините на Студената война има нещо 
ново. Казват, че новите идеи не се раждат от нищото (ex nihilo), или, както не 
без ирония казва Гьоте: „Кому ще хрумне такава мисъл, разумна или глупава, 
каквато никой преди него не е казвал.“

В информация на Башев за политическото положение на Балканите след 
Осмия конгрес на партията се подчертава: „Новото в приложението на поли-
тиката на мирното съвместно съществуване на Балканите от страна на наша-
та партия е по-голямата активност и умението да се прилагат тия принципи 
спрямо всяка от южните ни съседки в съответния момент. Може да се каже, че 
балканската политика на ЦК след Осмия конгрес е самата политика на мирно 
съвместно съществуване в действие.“

Позоваването на Осмия конгрес не е случайно. Той се провежда в начало-
то на ноември 1962 г. – броени дни след преодоляването на Карибската криза 
чрез постигнатия компромис между САЩ и СССР. Това събитие именно пов-
лиява върху трактовката на политиката на мирно съвместно съществуване. На-
блегнато е на необходимостта да се прилага максимална гъвкавост и умение да 
се правят необходимите стъпки за спасяване на човечеството от термоядрена 
война, неуморно да се търсят възможности за мирно уреждане на спорните 
въпроси между държавите с различна обществена уредба. Напомнят се думите 
на Ленин за необходимостта от лавиране, от разумни компромиси, от връщане 
понякога назад, от отказване от избраната веднъж посока и опитване на раз-
лични посоки. И така нататък.

Тези нови акценти оставят траен отпечатък върху прилагането на мир-
ното съвместно съществуване във външната политика на България. По-късно 
Тодор Живков ще напише в своите „Мемоари“: „Досега не мога например да 
забравя как подобрихме и успешно развивахме двустранните отношения с Ре-
публика Гърция.
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Случаят с ФРГ е общо взето същият. И в лични, и в официални срещи, 
и в подписани спогодби не само не се ръководех от „ограничители“, но с въз-
приетите становища и решения те фактически се снемаха. Това бе вече не прос-
то мирно съвместно съществуване, а активна политика на взаимодействие, на 
нормален междудържавен диалог. Политика, предполагаща атмосфера на иде-
ен плурализъм, обмен на културни ценности, използване на опит, принципи и 
форми на работа в политическата сфера, сътрудничество между партии с раз-
лични възгледи и така нататък.“1

По този повод заслужават внимание някои наблюдения и констатации на 
Елит Николов, бивш ръководител на Информационно-социологическия цен-
тър в ЦК на БКП, за отношението на Тодор Живков към новото и към науката. 
„Най-яркото, дори забележително личностно качество на Тодор Живков беше 
стремежът му към новото и подсилващата този негов порив нетърпимост към 
застоя и консерватизма… Главното и неподвластно на субективизма олицет-
ворение на новото той виждаше в науката, която уважаваше дори с прекло-
нение…“. И още: „Но и в това добро отношение към науката той сякаш беше 
„пакетиран“ в своята авторитарност. Нищо добро и полезно не можеше да 
става без него или не от негово име. А неговите професионални възможнос-
ти в икономиката, въпреки голямата му интуиция за новото, бяха и научно, и 
личностно ограничени… Някои от утвърдените в областта на икономиката и 
политическата икономия учени бяха го надраснали категорично в социално-
икономическия си кръгозор, но със споменатата черта на стила и личността му 
ги превърна дори в свои врагове… Стремежът му да е в крак с новото и напред-
ничавото, и нещо повече – да е винаги пръв и правия, се проявяваше понякога 
в карикатурна форма.“2

Башев с неговата прагматична нагласа на мислене се възползва веднага от 
новата трактовка на политиката на мирно съвместно съществуване и е един от 
първите, които снемат ограничителите в преговорите с Гърция.

Негова е главната роля за преосмисляне на подхода към преговорите, с ко-
ето ги ускорява и осигурява успеха им. На практика прилага неродената още 
мъдрост на Дън Сяопин: „Не е важно каква ще е котката, черна или бяла, важ-
ното е да лови мишки.“ В това е „секретът“ на Иван Башев за новата българ-
ска политика, не само за балканската, защото неговият прагматизъм помогна 
за следващия пробив с много по-голямо значение за България – отварянето й 
към развития Запад.

Такъв подход Башев приложи и по-късно при преговорите с правителство-
то на гръцките полковници (1970 г.). Те бяха с още по-неприемливи партньори 
от гледна точка на идейните и идеологическите различия. Башев ги пренебрег-
на в името на националния интерес – да съхрани изграденото добросъседство 
през 1964 г. И успя.

При оценката на ролята на Башев за успешното завършване на преговори-
те би трябвало да се вземе под внимание и още едно обстоятелство. Истинският 

1  Живков, Тодор. Мемоари. С., СИВ АД, 1997 – Абагар, ЕООД, В. Търново, с. 568.
2  Николов, Е. Знайно и незнайно. С.,  Пропелер, 2010, с. 88, 100.
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компромис е онзи, казваше бившият френски президент Едуард Ерио, при кой-
то и двете страни остават недоволни. Башев обаче постигна такъв компромис, 
при който и двете страни дадоха висока оценка на постигнатите резултати.

Показателна е оценката на Уилям Харпъм, британски посланик в София, за 
българо-гръцките споразумения от 1964 г.: „Необичайно е две страни да под-
пишат споразумения, покриващи на практика целия спектър на техните ико-
номически, финансови и технически отношения. Това е още по-необичайно 
и дори трябва да е уникално, когато се постига между едно правителство от 
НАТО и едно комунистическо правителство. Моето впечатление е, че българи-
те се пазариха упорито и споразумението ще работи повече в техен, отколкото 
в гръцки интерес.“

След Гърция неговата търсеща мисъл се насочва към отношенията ни с 
Турция. Измежду многото висящи проблеми оценява като възлов и остро ак-
туален изселването на български граждани от турски произход. Дава си сметка 
за неговата сложност. Изучава го всестранно. Много ясно разбира какво иска 
Турция. Оценява реалистично опасността за националната ни сигурност. Сти-
га до извода и поставя пред партийното ръководство въпроса за изработване 
на глобална стратегия спрямо това население. Защото се опасява, че след десет 
години ще бъде късно. Оказа се прозорлив.

Междувременно обаче предлага промяна в политиката на партията спря-
мо това население. Вместо съществуващия до 1951 година отказ от изселване, 
да се подпише ново споразумение с Турция за изселване на всички, които до-
броволно желаят да сторят това, но в рамките на 6 месеца до една година. За 
онези, които ще предпочетат да останат у нас – изработване на политика за 
интегрирането им в българското общество. Промяната е приета от Политбюро 
и на срещата с турския си колега през август 1966 г. Башев я излага, „на четири 
очи“, „открито и откровено“. В духа на откровеност подчертава националния 
интерес на България: „Не можем да допуснем този въпрос да бъде поставен, 
както това става с кипърските турци. Никога няма да позволим у нас кипър-
ската история.“

След тази среща отношенията ни с Турция бележат възход. През 1968 г. е 
сключена спогодба за частично изселване. За пет години са подписани 10 спо-
годби, предлагани от България от 1956 г. През 1969 г. Башев констатира: „Кол-
кото и парадоксално да звучи, най-нормални и спокойни са отношенията ни с 
Турция.“

За съжаление този възходящ процес се прекъсва през 80-те години. Пред-
почетеният и приложен тогава подход – т.нар. възродителен процес – се оказа 
контрапродуктивен. Той е далеч на светлинни години от подхода на Башев.

Успехите на новата българска балканска политика изведоха Башев в орби-
тата на международната дипломация. Скоро той става европейското лице на 
българската дипломация. Това не е само наша оценка. Според гръцкия външен 
министър Панайотис Пипинелис дипломатическата дейност на Башев не само 
надхвърля рамките на Балканите, а се приема с голямо уважение сред членове-
те на НАТО. В спомените си Кув дьо Мюрвил, подчертавайки „живата интели-
гентност на Тодор Живков“, не пропуска да добави и „неговия отличен минис-
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тър на външните работи Иван Башев“. Доайенът на дипломатическия корпус 
в София Люсиен Бернар Гийом (посланик на Швейцария): „…Личността на 
Иван Башев, излъчваща сила, високата му култура и дълбокото познаване на 
международните проблеми спечелиха симпатии и уважение за България далеч 
зад нейните предели.“ Беше спечелил симпатиите и на държавния секретар на 
САЩ Дийн Ръск. Не е пресилена оценката, че със своите контакти с водещи ев-
ропейски дипломати и с дипломатическите си умения той „направи България 
уважавана страна“.

Изиграха роля и обективните положителни промени на континента и в 
света през шейсетте години – началото на разведряването на международните 
отношения и разгръщането на потенциала на научно-техническата революция. 
Общият пазар правеше първите си стъпки. В ход бе подготовката на Европей-
ското съвещание за сигурност и сътрудничество.

Политическият капитал на Иван Башев спомогна за прокарване на пътища 
за плодотворни посещения и разговори на Тодор Живков със западни държав-
ници – Шарл дьо Гол, Хелмут Шмит, Хелмут Кол, със скандинавските ръково-
дители и др. Разчупи се черупката, изолираща България и в Европа, и се стигна 
до активизиране на икономическото и културното сътрудничество с развитите 
капиталистически страни. Това отговаряше на назрялата необходимост на вът-
решното ни развитие – да се използват постиженията на научно-техническата 
революция.

В контекста на тези промени заслужава внимание и обяснение отношени-
ето на Башев към Общия пазар на фона на отрицателната оценка на това ико-
номическо обединение не само у нас, а и в другите социалистически страни. Тя 
беше отрицателна още от самото му възникване и потвърдена отново на Осмия 
конгрес на партията през 1962 г.: „…Общият пазар е икономическа и полити-
ческа организация на финансовата олигархия. Нейната цел е да осигури най-
добри позиции на участващите в него страни в борбата за преразпределение 
на световния капиталистически пазар, за увеличаване на печалбите на моно-
полите. Политическото предназначение на това обединение е да се бори срещу 
световната социалистическа система, срещу работническото и прогресивното 
движение в Западна Европа, да задушава борбата на колониалните и потисна-
тите народи“ (Живков. Т., Избр. съч. С., Партиздат, 1975, т. 8, с. 345).

В края на същата 1962 г. в беседа с български журналисти и икономисти 
Башев характеризира Общия пазар като обективен икономически процес, от 
който социалистическите страни изостават, и нахвърля система от мерки, от 
форми и механизми за сътрудничество на България с него. Не се ограничава 
само с намерения, пристъпва и към практически действия – към преустройство 
на посолствата и централата в София (вж. спомена на Павел Писарев, поместен 
в този брой на списанието). Въпреки изричната забрана на СИВ за установява-
не на официални едностранни контакти с Европейската комисия.

Можеше ли Башев да отива толкова далеч в своето разбиране и практиче-
ски мероприятия по отношение на Общия пазар без знанието и съгласието на 
Т. Живков, ЦК и правителството? Знайно е, че по това време (1962 г.) в прави-
телството, вече с министър-председател Тодор Живков, е създадена комисия, 
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която под ръководството на Станко Тодоров (заместник министър-председа-
тел) подготвя обективни анализи („без пропаганда“) за развитието на Общия 
пазар. Башев е в контакт с тази комисия.

Навярно и в този случай е сработила новата трактовка на политиката на 
мирно съвместно съществуване. За обозначаване на тази политика през 60-те и 
70-те години често се използваше изразът „отваряне към Запад“, с други думи 
– търсене на реалистичен път за използване на променящата се международ-
на среда за нуждите на икономическото развитие на страната (осигуряване на 
съвременни технологии). Водеща роля в това търсене играеше Т. Живков, което 
даде простор за действията и на такива държавни и партийни дейци като Стан-
ко Тодоров, Живко Живков, Иван Попов, Лъчезар Аврамов и др. Иван Башев 
беше между тях. Като външен министър той имаше привилегията да е в непос-
редствен досег с промените в света. Не теоретизираше, бързо се ориентираше 
в перспективното им значение за българската политика – вътрешна и външна 
– и търсеше решения, които най-добре отговарят на българския интерес. Има-
ше специален документ на Политбюро „Протокол Б“ (засекретен), с който се 
задължаваха българските фирми за създаване на широки връзки и със западни 
фирми и организации. През 60-те години се проведоха съвещания с българс-
ките посланици и търговски представители, на които се обсъдиха практически 
мерки по преустройството на задграничните мисии и новите задачи пред тях в 
духа на политиката на отваряне към Запада. На едното съвещание присъстваше 
Т. Живков, на другото – Митко Григоров. Целта беше да се използват максимал-
но възможностите на задграничния апарат за постигане на поставените цели.

„Отварянето към Запада“ беше верен избор. Потвърди го животът. Първи-
те успехи бяха окуражителни. Но някои от съюзниците ни видяха в него опас-
но отклонение от ортодоксалната линия. И кълновете бяха попарени (случаят 
„Тексим“).

Но… През 1974 г. в отговор на предложението на Европейската общност 
към страните – членки на СИВ, за започване на търговски и икономически 
преговори България установи т.нар. технически контакти с Комисията на ЕО 
(технически, защото забраната на СИВ за едностранни контакти с Общността 
съществуваше до 1985 г.). Резултатът бе сключването на няколко технически 
спогодби за улесняване достъпа на български текстил, черни метали и някои 
селскостопански произведения на западноевропейските пазари. След вдигане 
на „ембаргото“ на СИВ България започна предварителни разговори (октомври 
1986 г.) с Комисията за установяване на официални отношения и за сключва-
не на търговско икономическо споразумение, които завършиха успешно и на 8 
май 1990 г. се подписа спогодба за търговия, търговско и икономическо сътруд-
ничество с България.

Пожеланието на Башев през 1962 г. „да намерим форми на сътрудниче-
ство, дори да проникнем и да влезем в този обективен икономически процес“ 
завърши с интеграцията на България в него.

Казвам всичко това, за да се избегне впечатлението, че Башев е действал в 
онази обстановка, без да се съобразява с документи и решения на партията и 
правителството. Като принципен политик, той не си е позволявал да провежда 
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политика в разрез с официалната политика. Но и за друго – да подчертая още 
веднъж далновидността на неговото политическо мислене и въображение.

Наричат 60-те години „десетилетието на Башев“. Това определение не е ли-
шено от основание, ако се вземе в съвкупност онова, което той направи във 
външната политика през този период. Освен че извади България от изолацията 
на Балканите и направи много за отварянето й към развития Запад, той положи 
фактически началото на ново направление във външната политика на Бълга-
рия – активно и перспективно политическо, икономическо и културно сътруд-
ничество с арабския свят и със страните от Азия и Латинска Америка.

И още един немаловажен щрих в неговата работа като министър – брако-
съчетанието на дипломацията с науката, нещо, което никой външен министър 
преди него не е правил. Ценеше науката и я прилагаше широко в практиката на 
министерството. Не се страхуваше от знаещи, сам „знаещ“, използваше ума и 
на други. Създаде към министерството Институт по външна политика. Пола-
гаше всички възможни усилия за защита на българските материални интереси 
зад граница. Въведе практиката да се използват като консултанти най-добрите 
наши юристи за правна защита на българските интереси – държавни и на бъл-
гарските граждани. Високата компетентност на тези правници помогна да се 
върнат в страната 1 милион долара, замразени в САЩ – наследство на българ-
ски граждани и пенсии. С помощта на тези експерти бяха подготвени редица 
договори и спогодби (включително 12-те спогодби с Гърция), бяха спестени на 
България десетки милиони долара и т.н. Башев възнаграждаваше по подходящ 
начин труда на тези висококвалифицирани юристи, нещо, което не е било пра-
вено дотогава и което учените ценяха като отношение на министъра към юри-
дическата наука.

Башев не ни остави научни изследвания върху Балканите. Но негови док-
лади, информации, анализи, оценки за положението на Балканите съдържат 
постановки, които и днес впечатляват политици и политолози със своята прав-
дивост и прогностичност. Ще се огранича с два примера.

Първият. „Никога положението на Балканите не е било просто. Като че ли 
има известна цикличност в развитието на международното положение на Бал-
каните. Изменение на предишните тенденции, възникване на нови, усилване 
или отслабване на съществуващи по-рано; в една посока действат едновремен-
но положителни и отрицателни фактори.“

Тази характеристика на Балканите от 60-те години на миналия век е по-
разително сходна със сегашната. И днес, след половин век, след всички поло-
жителни промени в региона, се редуват същите цикли: предишни тенденции 
(балканизация и ребалканизация); възникване на нови (активно регионално и 
двустранно сътрудничество, европеизация и евроинтеграция); отслабване на 
съществуващите по-рано (на ребалканизация, на сътрудничество и евроинтег-
рация); в една посока действат едновременно положителни и отрицателни фак-
тори (външни – Европейски съюз, НАТО, Русия, САЩ; регионални – Западните 
Балкани: Косово, Сърбия, Македония, Гърция, Албания).

Вторият. „По наше убеждение, колкото повече балканските страни се 
учат да живеят в мир и стабилност, да уреждат по доброжелателен и мирен път 
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своите проблеми, толкова повече ще се учат и други държави да уважават тех-
ните интереси и да прекратят опитите си да се месят в техните вътрешни или 
междубалкански работи. Така Балканите ще станат фактор на мир и стабил-
ност в Европа.“

В тези няколко реда е изложена цяла концепция за пътя, по който балкан-
ските народи и държави могат да си осигурят мирно развитие и сигурност и, 
което е особено важно, да се превърнат от място, което зависи от външни фак-
тори, в място, което се възползва от интересите на външните сили.

Тези и други постановки на Иван Башев за Балканите и за българската 
политика на Балканите получиха продължение в изследванията на български 
балкановеди и по-специално в научните трудове на Центъра за стратегически 
изследвания, който осъществи три ключови изследвания и публикации: „Бал-
каните пред избор: мир или война, европеизация или ребалканизация“, „Бал-
канската сигурност. Политически и военни проблеми“, „Необходима е нова по-
литика между България и Република Македония“.

Турският премиер Сюлейман Демирел и министър Башев при посрещането на Тодор 
Живков, пристигнал на официална визита (20–26.04.1968 г.).
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ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ 
(за посещението на 
министър Башев в Гърция, май 1970 г.)

Несъмнено едно от най-големите постижения на 
нашата външна политика по времето на Иван 

Башев беше подобряването на отношенията с Гър-
ция. През годините на военната хунта Гърция търсе-
ше възможност за това, тъй като беше изолирана от 
своите съюзници. Но по ред причини ние съзнателно 
забавяхме този процес.

Създала се беше сложна ситуация. В самата Гър-
ция обществеността бе дълбоко разделена – левите 
и буржоазните демократични сили работеха против 
хунтата. Мицотакис обикаляше Европа и Америка и 
агитираше да не се подкрепя правителството на пол-
ковниците, за да си отиде то по-скоро. На такива по-
зиции бяха и Маврос и Канелопулос, да не говорим за 
гръцките комунисти. СССР приемаше подобряване-
то на отношенията с Гърция с големи резерви. Резер-
ви се изразяваха и от наша страна.

Основната разделителна линия в Гърция минава-
ше не по характера на режима – той се осъждаше като 
военен преврат, недемократичен, диктаторски, дори 
фашистки. Но според едни правителството на полков-
ниците правело всичко под диктата на САЩ и НАТО. 
Според други – Гърция имала свои интереси и прави-
телството искало да ги решава самостоятелно, желаело 
да подобрява и да развива отношенията си със социа-
листическите страни, за да излезе от изолацията.

Разделението по тези два въпроса се пренесе и в 
българското посолство, и в страната ни. В посолство-
то постъпваха два вида съвсем противоположни ин-
формации. В София се изпращаха и двата вида. Сът-
рудниците, които се придържаха към становището, че 
хунтата прави всичко под натиска на САЩ и НАТО, 
подбираха и изпращаха само такава информация. 

Гери Гаврилов

Гери Гаврилов – дипломат. Бил 
е на работа в Рим, Женева, Ати-
на, Виена. Занимавал се е най-ве-
че с проблемите на разоръжава-
нето.
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Това беше едностранчива, подвеждаща информация. Посланикът Чендов и дру-
ги дипломатически служители смятаха, че България е заинтересувана от устано-
вяването на контакти с гръцкото правителство по редица причини. И в този дух 
информираха София. В разговор с един млад дипломат посланикът Чендов му 
каза: запомни, когато помогнеш на една страна, изпаднала в тежко положение, тя 
никога няма да го забрави. А на мен наш служител ми каза: ако Гърция разреши 
да ни даде концесия в Солун, аз ще стана магаре. По-късно не стана магаре.

До последния момент от София в посолството се получаваха противоре-
чиви отговори. В един и същи ден дойде една телеграма „за“, друга „против“ 
посещение на министър Башев в Гърция. И у нас имаше достатъчно високо-
поставени критици и песимисти, които считаха посещението за ненавременно. 
Поради това на гръцкия протокол се даваха противоречиви отговори.

В края на краищата решителният сигнал дойде от гръцка страна. Без до-
говаряне бях потърсен от моя познат Мак Марсо – кореспондент на в. „Льо 
Монд“ в Атина. Той беше женен за гъркиня, прекарал беше повече от 20 годи-
ни в страната. Очевидно беше изпратен от гърците да ни уведоми, че Гърция 
има съвсем сериозни намерения да развива отношенията си с България. Във 
връзка с това те обещаваха няколко неща: да облекчат режима за изпращане 
на монаси в Зографския манастир, да разрешат откриването на консулство в 
Солун, да дадат свободна зона на нашата страна на солунското пристанище и 
други. Информацията беше изпратена в София. Участвах в процеса на вземане 
на решението да се даде положителен отговор на гръцките предложения и да 
се уреди посещение на Иван Башев, който се намираше в Бейрут и очакваше 
окончателното решение на въпроса от София. В крайна сметка министър Ба-
шев кацна в гръцката столица.

Авторитетът на Иван Башев му беше пробил път сред управляващите на 
Гърция, те му устроиха изключително радушно посрещане. Самият министър 
на външните работи Пипинелис му оказа честта да присъства на посрещането. 
Преговорите преминаха ползотворно и в много добра атмосфера и резултатите 
не закъсняха. Животът потвърди, че решението е било държавническо – мъдро 
и далновидно.
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ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО В 
БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ

Златното правило в българската дипломация е: Не 
допускай две балкански държави да се съюзят 

против България.
Някогашният външен министър Иван Башев не 

го беше формулирал точно така, а – България да се 
стреми към добри отношения с всички свои съседи 
и да избягва едновременни спорове с повече от един 
съсед. Тази цел беше трудно постижима в сложната 
обстановка на Балканите, характеризираща се с меж-
дублокови и междусъседски вражди.

Мисля, че целта е по-постижима, откакто Бълга-
рия влезе в ЕС. Но се боя, че някои български наци-
оналисти се отнасят лекомислено към златното пра-
вило. Те излизат с основателни, но неумно предявени 
претенции към съседни на България страни. Напри-
мер към Турция: Ще ви блокираме кандидатурата за 
ЕС, ако не платите имотите на изселените българи. 
Например към Македония: Ще ви блокираме за ЕС, 
ако не прекратите противобългарското злобеене.

По-скоро по стечение на обстоятелствата, от-
колкото заслужено, България бе допусната в ЕС. Пъ-
ченето срещу съседи „Ние можем да ви спрем“ не е 
бонтон. Неумна беше и идеята за национален рефе-
рендум да има ли емисия новини на турски език в на-
ционалната българска телевизия. Това е незрялостта 
на политическите скорозрейки. Надявам се Божидар 
Димитров, Волен Сидеров и претендиращите да са 
приемници на ВМРО да съзреят политически и да не 
правят повече неумни внушения на премиера Бойко 
Борисов, който – струва ми се – също е политическа 
скорозрейка.

Аз не съм уверен, че Турция ще влезе в ЕС. Но ако 
тя не влезе, то няма да е поради български ултиматум 

Димитри Иванов

Димитри Иванов – журналист 
и преводач. Работил е в БТА и БНТ. 
Понастоящем е колумнист във в. 
„Сега“. Превел е от английски език 
много романи, главно от амери-
кански автори.
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за турското неизпълнение на Ангорската спогодба от 1925. Не съм уверен, че 
Македония ще влезе в ЕС в сегашните си граници и го казвам със съпричастие, 
понеже и в сегашните граници на България не съм уверен. Вярно, Желю Желев 
го наградиха с македонски орден (нали България първа призна Македония). Но 
това не слага кръст на македонските противобългарски настроения. Те са били 
насаждани повече от половин век и датират от времето на Сталин, Тито, Георги 
Димитров и Коминтерна, когато България нямаше и не можеше да има своя 
външна политика, камо ли да прилага златното правило.

И все пак, във втората половина на ХХ век Иван Башев сполучи да прокара 
българска политика на златното правило. Ето как стана това.

През 1953 Югославия, Гърция и Турция сключиха Балканския пакт. Макар 
че той не беше обявен като пакт срещу България, той бе замислен като пакт 
против България. Балканският пакт бе за военнополитическо сътрудничество 
– де факто една стена, ограждаща България от три страни.

Сетне външният министър Иван Башев излезе с контрапредложение за 
договор за ненападение между всички държави на Балканския полуостров. 
Москва и Вашингтон посрещнаха хладно контрапредложението на Башев, смя-
тайки го за нереалистично.

Вашингтон се оказа по-маневрен от Москва. През 1963 държавният сек-
ретар на САЩ Дийн Ръск – тъкмо поради хладното отношение на Москва към 
контрапредложението на Башев – видя в него нищожна наченка на българска 
самостоятелност от Москва, но все пак някаква наченка, и поиска да я насърчи. 
Той даде знак, че няма да противостои на контрапредложението на Башев.

През 1967 военните в Гърция направиха преврат (и управляваха до 1974). 
Москва и Вашингтон ги наричаха „черните полковници“. Тогава гръцките во-
енни дежуреха по пазарищата някой търговец да не вдигне цените (както сега 
Уго Чавес във Венесуела хвърля армията срещу инфлацията). Така или иначе, 
гръцката хунта беше в световна политическа изолация и дипломатическа ка-
рантина.

Още на 24 февруари 1947 Лондон бе спрял помощта за Гърция. От 1944 в 
Гърция се водеше гражданска война. Гръцките партизани получаваха подкрепа 
през Югославия и България и бяха на път да свалят роялисткото правителство, 
реставрирано от Англия. През Кавказ Сталин напираше към Турция. Прези-
дентът на САЩ Хари Труман противодейства. „Доктрината Труман“ беше $ 400 
млн. за Гърция и Турция (не мога да изчисля днешния им еквивалент, но мисля, 
че е милиарди).

На 7-8 май 1970 в Атина Иван Башев разговарял с гръцкия външен ми-
нистър Панайотис Пипинелис, единствения цивилен сред полковниците. Пре-
ди срещата Башев казал на българите, които го съпровождали на разговори в 
Кайро, да си вървят в София. Той полетял към Атина заедно с моя съученик 
Иван Гарвалов, който на младини се добираше до печатното BBC digest и пос-
ле го даваше на мен, после стана преводач в ООН, после дипломат. Гарвалов 
присъствал на срещата Башев и Пипинелис, но не превеждал. Башев и Пипи-
нелис разговаряли на английски, после на френски (Башев владееше и немски, 
и руски). Портиерите в големите хотели също говорят много езици, но Башев 
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е бил способен да разговаря за неща като атараксията и калогатията, защото 
имал широки интереси и дълбоки познания за историята на философията и на 
изящните изкуства, особено на живописта.

Когато пък веднъж френският външен министър Кув дьо Мюрвил го из-
пращал на летището, фоторепортерите ги заснели как си говорят и френски 
вестник със заядливо възхищение написа под снимката: „Двама елегантни 
щъркели“… Понеже двамата бяха стройни и дългокраки.

Осанката и поведението на Башев не се вписваха в българската политиче-
ска среда, където шегичките бяха: „Ама си църен, та църен, как те майка роди 
толкова църен!“, казвал българинът на африканеца, който му връчвал акреди-
тивните си писма, а преводачката превеждала „Негово превъзходителство при-
ветства във ваше лице установяването на дипломатически отношения между 
нашите два народа“. Зная такива случаи от жена ми, която беше преводачка.

Постигнаха се договорености за свързване на електроенергийните систе-
ми на България и Гърция, за водите на Струма, Места и Марица, за българска 
зона в Солунското пристанище.

Общо 12 спогодби. Аз имам резерви единствено към спогодбата за пре-
работка на гръцки руди в български флотационни фабрики. В Турция Башев 
тактично издейства статут на българските църковни имоти в Одрин и Цари-
град и определяне на българската Черноморска икономическа зона по талвега 
на Резовска река, чието течение турците пренасочваха, за да имат по-голям дял 
от Черно море.

Невписващият се в тогавашната политическа среда Башев не доживя по-
литическия си залез. На няколкостотин крачки от хижа „Щастливеца“ („Але-
ко“) в една непрогледна мъгла бялата смърт го отнесе.

Нямам илюзии, че някой от сегашните персонажи на българската полити-
ческа сцена ще достигне неговото равнище. Само едно искам от тях: да запом-
нят златното правило.

То не съществувало в началото на ХХ век, когато България воювала с кого 
ли не едновременно и последователно (Балкански и Междусъюзнически войни) 
и после пеела „Съюзници, разбойници…“. Златното правило не съществуваше, 
когато царство България обяви война на САЩ и Англия в замяна на територии, 
някои от които нарече „новите земи“ (например островите Тасос и Самотра-
ки, които никога не са били български). Златното правило не се съблюдаваше 
при Фердинанд, Борис III, Вълко Червенков, Тодор Живков. Между тях – не се 
смейте! – има общо. Те вярваха, че външната политика е тяхна грижа, докато 
работата на външния министър е да ги обслужва. А външният министър Иван 
Башев съумя да приложи златното правило. То е просто. Скорозрейките, кол-
кото и да са под равнището на Башев, биха могли да го съблюдават.

(В. „Сега“ от 20.І.2010 г., Наблюдател, Писмо от „България“ 1)
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НОСИТЕЛ НА 
НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА

В края на 1962 г., когато Тодор Живков стана ми-
нистър-председател, към заместник министър-

председателя Станко Тодоров се създаде Комисия 
по икономическо сътрудничество. Под това наиме-
нование комисията под ръководството на чл.-кор. 
проф. Тодор Владигеров (виден български иконо-
мист, бил приват-доцент в Хумболтовия универси-
тет в катедра, ръководена от Хилфердинг – пред-
седател на Социнтерна) трябваше да подготвя за 
правителството анализи за развитието на Общия 
пазар. Събра ни за първо заседание Станко Тодо-
ров. В комисията влизаха специалисти от различни 
научни звена, проф. Любен Георгиев от „Ново вре-
ме“ и аз от „Работническо дело“, предложен от проф. 
Владигеров, чийто сътрудник в Икономическия ин-
ститут на БАН бях известно време. Станко Тодоров 
с присъщата си висока култура, такт и умение да об-
щува със сътрудниците си разясни задачите, които 
ни поставя, като повиши тона само накрая: „И ни-
каква пропаганда!“. Препоръча ни да се срещнем с 
Иван Башев, комуто веднага се обади.

Иван Башев ни прие още на другия ден. На бю-
рото му имаше няколко тома от Римския договор.

– Ето екземпляри на български, другите са на 
френски и английски, има и на немски.

Българските екземпляри бяха грабнати вед-
нага, а другите запрелиствахме с неудоволствие. 
Башев ни погледна снизходително и присмехулно. 
Погледът му не беше укорно-партиен, по-скоро 
аристо кратично ироничен – хем да ти подскаже, че 
нещо не е в ред и така няма да можем да я караме, 
хем да не те обиди, унизи. Разбрахме намека. И пак 
същото: „Никаква пропаганда, обективен анализ.“ 

Павел Писарев

Павел Писарев – доктор на со-
циологическите науки. Работи 
в областта на социологията и 
политологията. Публикувал е 
статии и книги по проблеми-
те на европейската културна 
инте грация, между които: „Ев-
рокултурата“, „Електронната 
култура“, „Амери канският кул-
турен империализъм“ и други.
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Министърът говореше предимно с проф. Владигеров, живял повече в Герма-
ния и Франция, съпругата му Клер, французойка, правнучка на Сен-Симон, 
а той в Германия в края на 20-те и началото на 30-те години до Лайпцигския 
процес е поддържал пряка връзка, чрез Георги Димитров и Хилфердинг, меж-
ду Коминтерна и Социнтерна. Такива бяха сътрудниците на Станко Тодоров 
и Иван Башев. А това за пропагандата приех за себе си – моето име често се 
мъдреше на страниците на „Работническо дело“ под големи чаршафи за Об-
щия пазар като оръдие на монополите и империализма.

– СИВ се създаде 7 години преди Общия пазар – каза Иван Башев. – Той е 
организация за съгласуване на стопанските планове и по същество осъществя-
ва клирингова търговия, ние нямаме съвместно производство. Общият пазар е 
друго – свободно движение на стоки, капитали, работна сила, технологии, без-
митен пазар и най-важното – инвестиции, и то в огромни размери, на трансна-
ционални корпорации. Сега са пет страни, утре може цяла Западна Европа да 
влезе в Общия пазар. Интеграцията не е политически сговор, а обективен ико-
номически процес. Нещата са много сериозни, трябва не само да знаем всичко, 
което става там, а и да намерим форми на сътрудничество, дори да пробием и 
да влезем в този процес с наши дружества, регистрирани в западните страни 
по техните закони и правила, с президенти на дружествата западноевропейски 
граждани и с наши изпълнителни директори и наши търговци, работещи в тях 
заедно с други западноевропейски граждани. В министерството ще има замест-
ник-министър по тези въпроси, а в посолствата – сътрудници по научно-техни-
ческия прогрес и по икономическите въпроси. Търговските представителства 
и Министерството на външната търговия ще се занимават не само с търговия, 
а и със закупуване на лицензи и патенти, с изграждане на съвместни дружества 
на Запад и у нас. Ще подменим състава на посолствата и кръг българи специа-
лизанти около тях, така и коренно да се промени представата за България.

Това бе нова политика. Различна от сталинско-червенковската, провежда-
на от бившия външен министър Карло Луканов.

Беше краят на 1962 година. Идете в Москва, каза Башев, там ще има научна 
конференция по тези проблеми. И пак – „Стига с тази пропаганда, интеграция-
та е реален процес, от който ние изоставаме. Бъдещето ще се реши не на воен-
ния, а на стопанския фронт и в съревнованието за висок жизнен стандарт.“

Съзнавам всички рискове за недостоверност, когато се предава това, което 
е казано преди повече от 40 години, но за общия смисъл на указанията на Иван 
Башев гаранцията е това, което стана по-късно.

Заминах кореспондент на „Работническо дело“ в Париж. Там вече заварих 
моя съученик и приятел Стефан Стайков, съветник по научно-техническите 
въпроси, той беше инженер, Коста Кънчев – управител на българо-френската 
фирма „Данюбекс“, президент на която беше братът на Митеран, в Швейцария 
вече действаше търговско дружество, в което работеше като управител Хари 
Ламбев, имаше дружество в Мадрид, което продаваше в Билбао големи коли-
чества чугун, дружества във Виена и Германия, в които работеше друг мой съ-
ученик – Габи Гавраилов. По едно време тези дружества в Европа станаха 73. В 
Париж пристигаха всяка седмица български специалисти на стаж. Кога Иван 
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Башев разясняваше новата политика на министерството, а кога тя вече дей-
стваше в Европа! Посолството в Париж беше на високо равнище – посланик бе 
проф. Владимир Топенчаров, съветници – Веселин Ханчев, Нино Нинов и Хер-
нани Ликов; проф. Азаря Поликаров и проф. Любомир Драмалиев в ЮНЕСКО, 
Мира Тодорова – кореспондент на БТА. В Париж дойде писателят Дико Фуче-
джиев, тук бяха такива интелектуалци и творци като Юлия Кръстева, Цветан 
Тодоров, художникът Димитър Киров, известните вече Юри Буков и Букурещ-
лиев, често гастролираха Гяуров и Гюзелев в „Гранд опера“. Изпълнителите бяха 
представени от квартета „Димов“, а на място Тодор Вълчев сформира квартет 
„Орфеус“. Установиха се по-близки отношения със сестрата на Петър Увалиев 
– Дора Валие, която вече беше известна в парижките артсреди като голяма спе-
циалистка критичка в областта на изобразителните изкуства, Петър Увалиев, 
известен в артистичните среди като приятел на Антониони, Питър Устинов и 
Фелини, идваше често от Лондон в Париж и помагаше да установяваме широки 
връзки с парижкия елит. В посолството, макар и рядко, идваше близката род-
нина на архитект Богдан Томалевски и съпруга на барон Ротшилд, българка от 
Пловдив, която ние наричахме Веса-баронеса.

Представителен, активен екип в посолството и активна група творци око-
ло посолството – това бе политиката на Иван Башев.

Отношенията със Запада се затопляха. През февруари 1966 г. Станко Тодо-
ров, на връщане от Лондон, пребивава в Париж и бе приет от министър-предсе-
дателя Помпиду. Откри се възможност за посещение и на Живков и той постави 
задача да се положат всички усилия, за да се осъществи тази визита. През Па-
риж мина и Иван Башев и всичко бе поставено в действие за постигане на тази 
цел, която се улесняваше и от политиката на Дьо Гол – „Европа от Атлантика до 
Урал“.

В началото на октомври 1966 г. на летището в Ница кацна български пра-
вителствен самолет с официална делегация начело с Тодор Живков, която 
пристигна по покана на генерал Дьо Гол. От самолета слезе и външният минис-
тър Иван Башев. Посещението започна от Южна Франция по маршрута Ница–
Марсилия–Арл–Париж. Направо потеглих за градчето Сен-Пол дьо Ванс, за да 
се отърва от Милко Балев, който ме започна по повод негативни, според него, 
статии в списание „Демокраси нувел“, чийто главен редактор, наред с другите 
си партийни функции, беше Жак Дюкло. Балев настояваше да „контролирам 
нещата“. Тези места бях вече минал преди десетина дни като преводач на ген. 
Мирчо Спасов и Колонел Пара, френския „ген. Гръбчев“. Зарадвах се, като след-
обед делегацията дойде в Сен-Пол дьо Ванс и с нея бате Боги – Богомил Нонев, 
неотлъчно до Иван Башев. Отидох при тях. „Какво иска от тебе Балев?“ – попи-
та Иван Башев и оттук всичко за взаимоотношенията в делегацията ми стана 
ясно. Този въпрос на Иван Башев послужи за претекст да се присъединя към 
тях двамата с Богомил Нонев до края на посещението.

Южното средиземноморско слънце напича в средата на октомври, наоко-
ло орхидеи и хризантеми, ниски средиземноморски храсти и кипариси, а долу 
– морска синева и палми.

– Писарев, получих информациите за разговорите с адмирал Катру и Сма-
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джа. Интересни са, но ще видим каква работа ще се свърши в Париж – в пред-
ложенията има и много военностратегически. – И без повод каза: „Ние, бълга-
рите, трябва да се държим с високо изправени чела и в Париж, и навсякъде.“

Изведнъж Иван Башев ме върна към реалността. В разговор с директора 
на сп. „Дефанс национал“ адмирал Катру се подразбра, че Франция действи-
телно ще доведе нещата докрай, американските бази ще напуснат страната, а 
политическото седалище на НАТО ще се премести в Брюксел, върховното ко-
мандване – в гр. Мон, Белгия, генералният щаб – в Блюзюм, Холандия, амери-
канското командване за Европа (Еюком) – в Западна Германия на военен лагер 
в Щутгарт. Смаджа, главен редактор на малкото политическо вестниче „Ком-
ба“, участник в голистката съпротива и доверено лице на генерала и на шефа 
на разузнаването на голистите Колонел Паси, беше казал на една среща, че на 
България ще бъде предложено пътят Е-5 да продължи от Триест до Багдад, като 
на българска територия се построят на всеки 100 километра мотели, бензинос-
танции и малки кътове за отдих, т.е. ще се открие от сърцето на Европа до Азия 
огромен транзитен проход за мощен транспортен коридор. И още – че ще ни 
предложат кредит за закупуване на 30 самолета „Каравел“, че френските ту-
ристи ще стигнат 100 хиляди годишно, че ще се открият туристически селища 
на Черно море от типа на клубовете „Медитеране“ (това бе „Русалка“), че ще се 
монтират в България колите рено-5, рено-8 и рено алпин, че ще се купуват по 
5000 тона тютюн годишно – и всичко това с кредити на Ротшилд. И накрая Сма-
джа добави, че Дьо Гол ще говори за историческите права на българите за излаз 
на Бяло море. Всичко това в ерата на Варшавския договор и НАТО звучеше и 
примамливо, и предизвикателно за връзките на всяка социалистическа страна 
с Москва. Затова едни френски предложения се приеха от Т. Живков, други 
(за самолетите и транспортния коридор) по искане на Москва – не. Останах 
зарадван, че Иван Башев лично е прочел моята информация. Значи и аз нещо 
съм свършил.

Вечерята беше в „Ла Коломб д’ор“, прочуто заведение, в което отсядали в 
началото на века и по-късно художници, които плащали почивката си с кар-
тини. В салона на заведението имаше нещо от Шагал, Пикасо, Матис, Реноар, 
Русо Митничаря. Навремето собственикът поставил табела на входа „Подслон 
за хора, коне и художници“. „Това копия ли са, или оригинали?“ – попита на 
висок глас някой от делегацията и илюстрира проницателността на този, който 
бе поставил странния надпис над хотела.

Визитата бе наистина успешна. Пробивът в българо-френските отноше-
ния бе връх в дипломатическата кариера на Башев, който стои в основите на от-
ношенията ни с тази страна вече половин век. На приема, който бе даден в на-
шето посолство, дойде Кув дьо Мюрвил. Френският външен министър прояви 
близко, топло отношение към Иван Башев. Личеше си, че двамата бяха доволни 
от свършената работа. Наоколо американски, английски, немски, френски жур-
налисти. Жьоньовиев Табуи, Рьоне Андрио, Пиер Декс, Арагон, асът на „Льо 
Монд“ Фонтен, директорът на вестника, прочутият Бьов Мери, директорът на 
Кабинета на Дьо Гол Етиен дьо Розьо, третата фигура в държавата след Дьо Гол 
и Помпиду. Иван Башев говори с всеки на неговия език. Приемът се удължи и 
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делегацията и гостите заедно заминаха за летището. В нарушение на протокола 
Башев и Кув дьо Мюрвил тръгнаха заедно за летището. Ако има български дър-
жавници и личности, които убедиха още тогава, че България е в Европа – това 
са Иван Башев с връзките си с Кув дьо Мюрвил и Богомил Райнов с Малро.

Иван Башев минаваше през Париж – тук бяха сестра му Мария Башева, 
съпруга на проф. Л. Драмалиев, и майка му, струва ми се, че не беше българка, 
май че виенчанка. Научавахме, че бил в театър „Одеон“ да гледа „Носорозите“ 
на Йонеску, ровил се в щандовете на антикварите покрай Сена, посетил музея 
на Роден, бил на концерт на Лео Фере и на Жилбер Беко, купувал книги от кни-
жарниците по Сен-Жермен, пил кафе с Юри Буков в „Дьо Маго“.

Когато през 1969 г. се завърнах в София, нямах достъп до Иван Башев. 
Виждах го да ходи пеша от Орлов мост до министерството, по басейните на 
Спортната палата и Правителствената болница, на Витоша. Един път стоеше до 
Черната скала близо до „Щастливеца“ самотен, вглъбен в себе си. Имаше вид на 
отчаян, но решителен човек, готов да се изправи срещу всички земни човешки 
стихии, които пораждат дълбоката разлика между идеал и действителност. Тук 
наоколо намери и смъртта си. Какво беше свързало този изключително интели-
гентен човек с необикновена култура и волеви качества, от заможно семейство, 
завършил Дойче шуле, с идеите на комунизма, които го доведоха до концлагер 
в годините на фашизма? Голям патриот и забележителен държавник, много до-
бър и душевно богат човек – такъв ще остане в нашата история министър Иван 
Башев и в паметта на тези, с които е бил близък или само го познаваха. Той бе 
различен от другите.
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НЕСТАНДАРТЕН ЧОВЕК

При пристигането в Париж на Генералната кон-
ференция на ЮНЕСКО Богомил Райнов ни 

снабди с последна информация (поискана от Башев 
предварително) за разположението на силите, за но-
вите предложения (невключени в раздадените доку-
менти), за договорените срещи и пр., и пр. Както се 
шегуваше академик Хаджиолов, готвехме се за сра-
жение, в което като че ли ние ще сме главна сила, а 
България е само пионка в големия шах. Ръководи-
телят ни обаче мислеше другояче, не намали напре-
жението и скоро се видя, че една малка, нова член-
ка познава по-добре и процедурата, и текстовете на 
стари резолюции и на нови, има и свежи идеи за бъ-
дещето. Съветската, полската и чехословашката деле-
гация, които бяха прекарали години в малцинство и 
бездействие, и особено техните чиновници в Париж 
отначало се смутиха от хвърления в блатото камък, 
после бързо започнаха да свикват срещи за обясне-
ние на „общи действия“ и все по-често искаха съве-
ти от Ив. Башев.

Първи усетиха присъствието на нов, нестандар-
тен човек французите, които в онези години домини-
раха в ЮНЕСКО… Французите побързаха да прие-
мат в Министерството на културата и образованието 
Иван Башев, да потърсят неговото съдействие за взе-
мане на важни за тях решения. Генералният секретар 
на ЮНЕСКО за първи път му обеща съдействие (и 
пари) за някои български проекти, обеща да посети 
България.

Константин Теллалов

Константин Теллалов (1925–
1997) – представител на ЦК на 
СНМ в МСС – Прага, секретар, член 
на ЦК на ДКМС, завеждащ отдел и 
секретар на ЦК на БКП, дипломат, 
представител на България в ООН, 
народен представител.
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МИНИСТЪРЪТ И ЧОВЕКЪТ ИВАН БАШЕВ*

До 1963 г. не познавах лично Иван Башев. Знаех 
го само по име. Слушал бях за него добри от-

зиви. И нищо повече.
След VIII конгрес на БКП (1962 г.) той беше наз-

начен за министър на външните работи. Тогава за него 
се заговори повече. По това време бях инструктор в 
отдел „Външна политика и международни връзки“ на 
ЦК на БКП. Естествено в отдела коментирахме това 
събитие. Всички, които познаваха новия министър 
или имаха информация за него, се изказваха ласкаво. 
Отрицателни оценки нямаше. Само няколко другари 
изразиха съмнение дали той ще се справи с тежката 
работа на министър, още повече че идваше на мястото 
на такъв ветеран на партията, високообразован и опи-
тен човек, какъвто беше Карло Луканов.

През май 1963 г. за мен излезе решение да се 
върна отново във Външното министерство с ранг съ-
ветник и в качеството на началник на отдел „ООН и 
разоръжаване“. В началото на юни отидох в минис-
терството и се представих на Иван Башев. Той кратко 
говори с мен за предстоящите ми задачи. След това 
ме помоли да го последвам. Отидохме заедно в отдела 
за ООН и разоръжаване, където ме представи на сът-
рудниците на отдела (които впрочем ме познаваха) и 
с няколко думи ни каза какво очаква от нас. Пожела 
ни задружна дейност и успехи. Така започна моята 
работа под прякото и непосредствено ръководство 
на Иван Башев, която продължи непрекъснато точно 
5 години – до юни 1968 година. Още от първите дни 
министърът ми гласува голямо доверие и ми възлага-

Йордан Големанов

Йордан Николов Големанов 
(1920–1996) – дипломат, начал-
ник на отдел в Министерство-
то на външните работи, посто-
янен представител на България 
в ЮНЕСКО (1968–1972), замест-
ник-завеждащ на международ-
ния отдел на ЦК на БКП. Автор 
е на редица статии и брошури, 
както и на книгата „Основни на-
чала на дипломацията“ (УИ „Св. 
Кл. Охридски“, 1989).

*  Споменът е от юли 1987 г. Публикува се за първи път.
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ше задачи не само по въпроси от компетентността на отдела, а и по други важни 
въпроси (например по ОВД). По негово предложение бях включен в колегията 
на министерството, а малко по-късно и в Атестационната комисия, която рабо-
теше под оперативното ръководство на Геро Грозев (първи зам.-министър), но 
за която отговаряше министърът.

Голямото доверие, което ми гласува, ме окриляше. Работех упорито, старател-
но и инициативно. За докладите си пред министъра се готвех така, както се готви 
добър студент за изпит. Колегите ми от отдела също работеха много добре.

Башев проявяваше неотслабващ интерес към проблемите на Организаци-
ята на обединените нации и особено към добрата подготовка на нашите делега-
ции за сесиите на Общо то събрание на ООН и за работата в другите органи на 
ООН, в които нашата страна участваше.

Четеше редовно и внимателно материалите, които подготвяхме. Често ни 
викаше, за да ги обсъждаме. След което ние ги подобрявахме, вземайки под 
внимание неговите указания, препоръки и бележки. Този стил съдейства за 
създаването на добър колектив, който успешно се справяше с работата. За слу-
гата за това беше главно на министъра. Той проявяваше разбиране към нашите 
трудности, породени преди всичко поради малкия състав на отдела и от не-
обходимостта да изпълняваме много задачи, някои от които понякога имаха 
изключително спешен характер.

Спомням си един такъв случай. Във връзка с израелската агресия срещу 
арабските страни през 1967 г. беше решено доста късно делегациите на соци-
алистическите страни за Извънредната сесия на Общото събрание на ООН да 
се ръководят от първите партийни и държавни ръководители. Иван Башев ме 
извика в кабинета си (беше някъде към 15 часа) и ме попита бихме ли могли да 
подготвим проект за изказването на ръководителя на нашата делегация до дру-
гия ден сутринта в 8 часа. Отговорих утвърдително: ще подготвим. Тогава той 
се заинтересува как мисля да изпълня задачата. Казах му, че ще създам група 
от 3–4 души от отдела, ще задържа машинописката и ще работим през нощта. 
Той се съгласи и подчерта, че напълно разчита на нас, независимо че срокът 
за изпълнение на задачата е много кратък. Върнах се веднага в отдела. Събрах 
четирима опитни другари и машинописката и им съобщих за поставената ни 
задача, като ги помолих да предупредят семействата си, че ще работим през 
нощта, и да си вземат по нещо за вечеря.

Съставихме план за изказването, разпределихме работата и започнахме да 
пишем. Краткият срок ни притискаше. Но задачата трябваше да се изпълни.

Първите четири-пет часа бяха трудни. Просто не ни вървеше. Не бяхме 
се настроили на необходимата вълна. После работата потръгна. Най-трудно се 
оказа сглобяването на отделните части и уеднаквяването на стила. Подготвих-
ме първия проект. Обсъдихме го, след което подготвихме втори. Обсъдихме 
и него, внесохме необходимите поправки и най-сетне – сутринта към 6 часа, 
имаше окончателен проект. Оценихме го като задоволителен и преди да стане 8 
часа, той вече беше на бюрото на министъра.

Но интересното е, че Иван Башев през тази нощ ни звъня по телефона 3–4 
пъти да се интересува как върви работата и докъде сме стигнали. Информи-
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рах го точно какво в момента правим. През нощта – по негово нареждане – ни 
донесоха сандвичи, чаши, два големи термоса топъл чай и захар. Тази грижа, 
проявена от министъра, ни трогна.

В 9 часа Иван Башев, след като се запознал с текста, извика всички ни, 
включително и машинописката, и ни благодари за работата. След това освобо-
ди машинописката, а с нас започна да разглежда материала абзац по абзац. В 
хода на тази работа проектът беше подобрен благодарение на уместните бележ-
ки на министъра. Оказа се, че през нощта и той е работил.

Както е известно, този проект залегна в основата на изказването на Тодор 
Живков пред Извънредната сесия на ОС на ООН на 20 юни 1967 година.

Това изказване беше посрещнато с голям интерес и високо оценено от де-
легациите на арабските страни.

Като министър на външните работи, Иван Башев поставяше интересите 
на страната и тяхната най-добра защита над всичко. Цялото си време и енергия 
посвещаваше на работата. Непрекъснато търсеше допълнителни дипломати-
чески средства и начини за успешно осъществяване на външнополитическите 
цели на България.

Този негов стремеж най-добре се проявяваше при подготовката за дву-
странни и многостранни преговори, когато той изучаваше проблемите до 
възможно най-малките подробности. По негово дълбоко убеждение само въз 
основа на конкретното познаване на работите може да се проявява полезна 
инициатива и да се оказва влияние в желаната от нас посока.

През есента (септември) на 1963 г. нашата деле гация за 18-ата сесия на 
Общото събрание на Организацията на обединените нации се ръководеше от 
Иван Башев. Делегацията, в която участвах и аз, пристигна в Ню Йорк с го-
тов проект за изказването на министъра, одобрен от него. Но там, както става 
обикновено, се наложи да се внесат допълнения и да се направят някои про-
мени. Спомням си с какво внимание и грижи Башев се зае лично да преработи 
текста, като държеше сметка за вече произнесените речи в ОС и търсеше нови 
аргументи за за щита на нашите позиции. При тази работа той се съветваше 
постоянно с членовете на делегацията. В резултат – главно на неговите усилия, 
се подготви окончателният текст на речта.

Това беше първата му реч пред Общото събрание. Преди да я произнесе, 
Башев се вълнуваше, но не го показваше. Само лекото нервно напрежение на 
лицето му говореше за вътрешните му преживявания.

Речта на Иван Башев се очакваше с повишен инте рес, защото за първи 
път министърът на новото правителство на НРБ, оглавявано от Тодор Живков, 
щеше да изложи неговата политика пред сесията на Общото събрание на Ор-
ганизацията на обединените нации. По тогавашни наши сведения, делегациите 
на съседните ни балкански страни проявяваха особен интерес към тази реч.

Иван Башев говори пред ОС на ООН на 2 октомври 1963 г. В речта си той 
потвърди становището на нашето правителство по основните международни 
въпроси, подчерта, че то подкрепя всяка стъпка, която води до подобряване 
на международното положение, и изрази неговото убеждение, че „сега основ-
на задача на ООН е да използва всички свои възможности и средства, за да 



83

ПРИНОСНА РОЛЯ …

подпомогне осъществяването на нов напредък в преговорите за общо и пълно 
разоръжаване под строг международен контрол“.

В края на април 1966 г. в София се състояха преговори между Иван Башев 
и Морис Кув дьо Мюрвил. Бях един от участниците от българска страна и мога 
да потвърдя, че нашият министър на външните работи беше достоен и рав-
ностоен партньор на френския министър на външните работи. Башев умело, 
търпеливо и с чувство за мярка изложи и защити нашите позиции. Тази среща 
между двамата министри даде импулс за по-нататъшното развитие на българо-
френските отношения. Не е случайно обстоятелството, че по-късно Морис Кув 
дьо Мюрвил в своята книга „Една външна политика – 1958–1969 г.“, подчерта-
вайки „живата политическа интелигентност“ на Тодор Живков, споменава и за 
„неговия отличен министър на външните работи“ – Иван Башев1.

Башев следеше внимателно развитието на международните събития и все-
ки ден намираше време не само да чете официалната информация (доклади и 
информации на посланиците, шифрограми, партийни и правителствени реше-
ния и др.), а и да следи нашата и чуждестранната преса, новоизлезли книги, 
бюлетините на БТА и други. И не само ги следеше, но и редовно нареждаше на 
секретарката си да изпраща на съответния началник това, което смяташе за 
интересно за даден отдел на министерството, често с кратка бележка, имаща 
характер на коментар, препоръка или указание. Такива изрезки от „Правда“, 
„Монд“, „Новое время“ и особено от бюлетините на БТА съм получавал от него 
почти всеки ден. Те насочваха вниманието ми към един или друг въпрос през 
цялото време, докато работех в ежедневен контакт с Башев.

Чувството за реализъм беше силно развито у Иван Башев. Той винаги си 
даваше сметка кое е възможно и осъществимо и кое не е. Не хранеше илюзии 
относно фактите и хората, а полагаше постоянни усилия да вниква по-дъл-
боко в същината на фактите и да опознава все по-пълно характера на хората. 
Понякога неговият реализъм се съчетаваше с обезоръжаващ хумор. Веднъж, 
когато на служебно съвещание се разглеждаше въпросът какви мерки трябва 
да се вземат, за да се подобри информацията, която посолствата изпращат на 
министерството, един от другарите се увлече толкова много, че разви почти 
цяла лекция за недостатъчната, непълна и т.н. информация на нашите дипло-
матически представителства. След като привърши, министърът се обърна към 
него с ироничен блясък в очите: „Представете си, че имате най-пълната и най-
добрата информация в света, и питам ви – тогава какво ще правите?“ Кратка 
тишина… И после всички се засмяха.

Друг път в колегията се разглеждаше работата на едно посолство. Башев 
внимателно слушаше изказванията. Накрая вместо заключение той просто на-
реди: срочно да се направи финансова ревизия на посолството, защото му се 
струва, че някои хора „лесно бъркат в държавната хазна“. Ревизията установи, 
че министърът е прав. Провинените лица бяха отзовани и наказани.

Още един случай. Посланик, който служеше в една от развиващите се стра-
ни, се оплакал няколко пъти с шифрограми, че заплатата му е малка и че с нея 

1  Couve de Murville, Maurice. Une politique étrangère – 1958–1969. Paris, Plan, 1971, p. 214.
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не можело да се живее и да се работи като посланик. Намирал се в „неописуема 
мизерия“. Башев нарежда да се провери случаят. Оказало се, че този посланик 
за по-малко от две години имал спестени от заплатата си над 2000 долара по 
влогова книжка.

Министърът дал указания да не се отговаря на шифрограмите на посла-
ника.

Когато посланикът си дошъл в редовен годишен отпуск, отива при Башев 
и отново поставя въпроса за заплатата си. Министърът го изслушал търпеливо 
и му казал: „Щом заплатата ви е толкова малка и с нея не може да живеете, аз 
съм готов да ви отзова. Съгласен ли сте?“. Посланикът се облещил от изненада. 
Сконфузил се. После замолил: „Бих желал да продължа работата си.“ „Добре 
– казал Башев, – но със същата заплата, като не забравяте, че ви се дава не само 
за живеене, но и за създаване на връзки. Разбрахте ли?“.

– Да – смотолевил посланикът.
Една от характерните черти на Иван Башев беше неговата деловитост. Той 

разглеждаше работата главно откъм нейната делова страна. Не обичаше праз-
ните и общи разговори. Нерядко организираше служебни дискусии със сът-
рудниците си по важни въпроси. Целта на тези дискусии беше да се изясни от 
всички страни даден конкретен въпрос или пък да се намерят допълнителни 
аргументи за подкрепата или за оборването на една или друга теза.

Забележителната му памет и неговият жив, бързореагиращ и добре шко-
луван ум му позволяваха да види и да оцени новото и интересното и да го вклю-
чи в арсенала на своята информация и аргументация, така необходими за отго-
ворната му работа.

Ето един пример. Необходимостта от по-задълбочена научна разработка 
на някои възлови въпроси на международните отношения и на нашата външна 
политика породи идеята за създаване на специален научен институт. Бях един 
от участниците в неколкократното обсъждане на този въпрос в Кабинета на 
министъра. Отначало Иван Башев беше резервиран. Струваше му се, че идеята 
е добра, но трудноосъществима при конкретните условия. По-късно, внима-
телно преценявайки изказаните аргументи „за“ и „против“, той възприе поло-
жително отношение, стана убеден привърженик на това начинание и го доведе 
до успешен завършек.

И така, по негова инициатива и под постоянните му грижи беше създаден 
и набра сили Институтът за външна политика при Министерството на външ-
ните работи.

Не беше случаен фактът, че след смъртта на Иван Башев институтът беше 
наименуван на неговото име. Това решение на Държавния съвет беше израз на 
признанието на големите заслуги на Башев в провеждането на външната поли-
тика на БКП и на НРБ.

Достоен за съжаление е обаче фактът, че по-късно този институт престана 
да съществува като самостоятелен научен център и се превърна само в едно от 
направленията на ИМОСИ (Институт за международни отношения и социа-
листическа интеграция).

Иван Башев работеше по 14–16 часа на ден. Той буквално гореше в рабо-
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тата. Правеше го не поради някаква демагогия или външна показност, а защото 
не можеше иначе. Неговото възпитание и чувство за висока отговорност му 
диктуваха това. Даваше личен пример на трудолюбие и безкористна служба, на 
честност и принципност, на скромност и човешка простота.

Силата на неговия личен пример оказваше значител но въздействие върху 
служителите на министерството и особено върху началническия състав. По та-
къв начин той успя да наложи своя стил на работа, който се характеризираше с 
конкретност и деловитост, с инициативност и дисциплина.

Иван Башев имаше богат духовен живот. Интересуваше се от художест-
вена литература, живопис и скулптура, политика и право, театър и спорт. Той 
обичаше изкуството, възхищаваше се от забележителните творения на човеш-
кия дух, уважаваше творчеството във всички области на живота.

Неговото мислене беше оригинално и дълбоко. То не приемаше шаблона и 
рутината. Търсеше винаги новото, това, което отличава в политиката днешния 
от вчерашния ден. Стараеше се да предвиди бъдещото развитие на събитията. 
Не се повтаряше. Дори когато му се наложеше да говори по един и същи въпрос 
няколко пъти, той намираше по естествен начин възможност да разнообрази 
словото си, да обогати предмета на речта си.

Той не говореше само за да информира, да разкаже, да нареди. Когато гово-
реше, той мислеше по проблема, зася гаше някои детайли, изтъкваше разни ню-
анси, изразяваше съмнения, търсеше истинската същност на въпроса, старае-
ше се да облече мисълта си в най-подходящите думи. У него говоренето беше 
своего рода постоянно творчество. Слушайки го внимателно, човек чувстваше 
очарованието на интелекта му, на неспокойната му търсеща мисъл, на нейния 
бърз и напрегнат ход. Това негово ценно качество (говорене–мислене) се преда-
ваше на събеседника му, караше го да вижда сложността и противоречивостта 
на всеки политически въпрос, възпитаваше у него воля за проучване на факти-
те, внушаваше му чувство за отговорност.

Възхищавах се от неговата способност да обобщава, да синтезира, неза-
бравяйки в същото време многообразието на действителността, нейното дви-
жение и промяна.

Той умееше да вижда простото в сложното. И обратно – сложното в прос-
тото. С други думи: диалектиката на реалния живот.

Скромността на Башев, неговата безкористност и комунистическа ети-
ка му спечелиха симпатиите на всички, които са имали щастието да работят с 
него.

Той беше достъпен и открит за разговор, съвет и помощ към всички слу-
жители на министерството. Познаваше и най-скромните от тях, особено тези, 
които работеха добре. Той ги ценеше. Те го обичаха.

Опитвайки се да представя човека и политическия деец Иван Башев, да 
обрисувам неговия характер и образ, изпитвам чувството, че като че ли не ус-
пявам да „уловя“ нещо съществено от вътрешния му свят. У него може би има-
ше едно сложно съчетание на немска организираност и дисциплина със славян-
ски размах и въображение, видима сухост на думите с богатство на чувствата, 
физическа сила със сдържаност, привидна суровост с духовна деликатност.
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Далече съм от мисълта да идеализирам. Всеки човек – „смъртен“ или 
„безсмъртен“, талантлив или посредствен, високопоставен или редови – има 
положителни и отрицателни черти, плюсове и минуси, силни и слаби страни. 
Разбира се, и Иван Башев не правеше изключение. Наред с големите си инте-
лектуални и морални качества той имаше и свои недостатъци, пристрастия, ув-
лечения. Понякога изглеждаше твърде самонадеян. В отделни моменти биваше 
рязък, нервен, припрян. Някои другари го смятаха за индивидуалист. Рядко, но 
се случваше да загуби търпение.

Главното обаче е, че той беше голяма личност: със силен интелект и воля, 
с висок морал и човечност, поли тически ръководител в пълния смисъл на 
думата.

Как протичаше служебното ми сътрудничество с Иван Башев? Няма да 
повтарям това, което вече казах. Но не искам да оставям впечатление, че между 
нас не е имало понякога сблъсъци, остри реплики и недоразумения. Там, къде-
то се работи сериозно и отговорно, не може да не се появяват и неприятности, 
и търкания. Те се дължаха на разни причини: нееднакво мнение по някои слу-
жебни въпроси; недостатъчна тактичност, проявявана от мен в отделни слу-
чаи; интриги от страна на трети лица; нервно напрежение у министъра в някои 
трудни за него моменти и др. Основното обаче беше, че и от двете страни (от 
началника и от подчинения) имаше лоялност и взаимно зачитане. Нашите слу-
жебни отношения се изграждаха на партийна и делова основа.

Веднъж между нас стана неприятна, но поучителна сцена. Какви бяха 
об стоятелствата, които я породиха? По онова време в ООН се разглеждаше 
въпросът за Малвинските (Фолклендските) острови. Тогава този въпрос беше 
сравни телно нов и малко се знаеше у нас за дълбочината на спора между Ар-
жентина и Великобритания и особено за доводите на двете страни. (Островите 
са в географска близост с Аржентина, но населението е английско. През 80-те 
години на миналия век по този въпрос се води война между двете страни.) Пос-
ланикът на Аржентина в София посетил началника на съответния териториа-
лен отдел (тогава IV отдел) на министерството и след като изложил позицията 
на аржентинското правителство, помолил НРБ да подкрепи в ООН Аржентина, 
която смяташе тези острови за свои, въпреки че те се владееха от Англия.

Как и какво е докладвал началникът на териториалния отдел на министъ-
ра – не зная, но Башев ме извика и ми нареди да съобщя на нашето постоянно 
представителство при ООН в Ню Йорк, че ние подкрепяме официално Аржен-
тина в спора й с Великобритания за Малвинските острови.

Възразих, че НРБ не може да заеме такава позиция в ООН. Тази позиция 
би противоречила на принципа за само определение на народите, който ние за-
щищаваме в Организацията последователно.

– Нашите интереси – каза Башев – ни карат да подкрепим Аржентина.
Аз отново възразих, като се постарах да се аргументирам и с обстоятелст-

вото, че такава позиция би означа вала да гласуваме в ООН различно от СССР.
– Нареждам ви – каза министърът.
– Няма да изпълня това нареждане – отговорих.
Настъпи кратка пауза.
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– Вие ли сте министър, или аз? – раздразнено извика Башев.
Аз малко помълчах и казах с възможно най-спокоен тон:
– Надявам се, другарю Башев, че вие добре разбирате, че за мен е по-лесно 

да се съглася с вас, отколкото да ви възразявам. И ако правя това, то е, защото 
се страхувам, че ще сгрешим. Моля помислете още малко.

– Добре, елате утре! – малко троснато ме експедира министърът.
На другия ден сутринта към 9 часа той ме извика и, още при моето влизане 

в кабинета му, се усмихна приветливо и каза: „Извинете! Вчера вие бяхте прав. 
Благодаря ви, че ми възразихте.“

И след малко добави: „Проучих лично въпроса. Съобщете на Тарабанов 
(постоянен представител при ООН в Ню Йорк) за постъпката на аржентинския 
посланик и му пишете, че нашата позиция остава непроменена. Ще гласува-
ме за резолюция, която препоръчва на Аржентина и Великобритания да решат 
въпроса чрез преговори.“

Това можеше да направи само министър като Башев: да благодари, че сте го 
предпазили от грешка. Аз друго и не очаквах, защото вече добре го познавах.

Веднъж допуснах груба грешка в един документ, който отделът ни спеш-
но трябваше да подготви. Документът беше предназначен за Политбюро на 
ЦК на БКП. Изпратих го на министъра, без да забележа грешката. Как беше 
допусната тя?

При подготовката на документа се наложи, както обикновено, проектът 
да бъде преработван и преписван няколко пъти. При преписването на оконча-
телната редакция беше изпуснато едно изречение, а това напълно променяше 
смисъла на цял един абзац.

Забелязах грешката по-късно и веднага съобщих по телефона (отделът то-
гава се намираше вече на ул. „Хан Крум“) на Башев, като му казах, че грешката 
е моя и съм готов, разбира се, да си получа заслуженото за нея.

Чувам по телефона, че той се смее. После каза: „Не е само твоя, но и моя, 
тъй като подписах документа и го изпратих в ЦК. С други думи, съавтори сме 
на грешката. Не се безпокой! Ще се извиня и ще помоля да ни върнат документа 
за поправка.“

Така и стана. След два часа ние в отдела вече отново преписвахме доку-
мента…

Колкото повече се отдалечавам от онова време (1963–1968), толкова пове-
че избледняват дребните сблъсъци, острите реплики и недоразумения, които 
понякога съпътстваха нашата съвместна работа. Нещо повече, много от тях на-
пълно са изчезнали от съзнанието ми. Но образът на министъра, комуниста и 
човека Иван Башев все по-релефно и по-силно се откроява пред мен и, дълбоко 
съм убеден – пред всички, които го познаваха. Мисля, че този образ ще очарова 
и тези, които ще се запознаят с него в бъдеще, изучавайки историята на външ-
ната политика на Народна република България.

Споменът за Иван Башев е нещо скъпо за мен, защото постоянно ми на-
помня за една способна и висококултурна личност, за един безкористен и пла-
менен човек, който всеотдайно служеше на Републиката и народа.

Смъртта посещава неумолимо всекиго само един миг. Когато обаче тази 
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визита е при млад човек или при човек, който е в разцвета на творческите си 
сили, ние гневни, в безсилие възроптаваме срещу жестокостта и несправедли-
востта на неканената гостенка. Тя пречупи в лицето на Иван Башев един поли-
тически талант, който се намираше във възход.

Бях на работа в Париж като наш постоянен представител при ЮНЕСКО, 
когато на 14 декември 1971 г. получих съобщение за смъртта на Иван Башев. 
Просто не ми се искаше да повярвам. Той беше толкова жизнен и с такава ки-
пяща енергия човек!

Видях го за последен път само около 30–40 дни преди гибелта му. Той се 
завръщаше от поредната сесия на Общото събрание на ООН и спря в Париж.

Разказа интересно и аналитично за работата на сесията, за очерталите се 
на нея основни тенденции на международната обстановка, за бъдещите задачи. 
Заинтересува се как вървят нашите работи в ЮНЕСК0…

Сега вече го нямаше. С тъга остро почувствах, че в негово лице губя оби-
чан и уважаван ръководител, а България – един добър министър на външните 
работи и един свой забележителен и предан син.

* * *

Два дни по-късно получих в. „Работническо дело“ (от 14.ХІІ.1971 г.), в 
който беше публикуван некролог от ЦК на БКП, Държавния съвет на НРБ и 
Министерския съвет на НРБ за Иван Башев. „През целия си съзнателен живот 
– се казваше в некролога – Иван Башев служи предано на партията и народа. 
И в младежкото движение, и на културния, и на външнополитическия фронт, 
навсякъде той проявяваше неизчерпаема енергия и трудолюбие, изключител-
на скромност, честност и принципност. В продължение на девет години Иван 
Башев с голяма ерудиция, умение и такт на социалистически дипломат ръково-
деше Министерството на външните работи в осъществяване на външната по-
литика на Народна република България. Той допринесе много за издигането и 
утвърждаването авторитета на нашата страна на международната арена…“

Това беше заслужено висока оценка за дейността на Иван Башев от най-
висшите партийни и държавни инстанции, оценка за последователния и всеот-
даен борец за великото дело на мира и на добруването на нашия народ.
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ЗА РОЛЯТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ДЪРЖАВИ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА

От 1967 до 1972 година участвах в сесиите на 
Общото събрание на ООН в Ню Йорк: пър-

вата година като делегат от министерството, а след 
това като втори секретар в Постоянното предста-
вителство. Всяка есен през този период министър 
Башев прекарваше по 2–3 седмици в Ню Йорк като 
ръководител на българската делегация. Очаквах-
ме пристигането му с нетърпение, защото той ни-
кога не идваше с готов текст на своята реч. В де-
легацията обсъждахме както основните й насоки, 
така и самия текст. При това той ходеше на всич-
ки пленарни заседания и слушаше другите орато-
ри. Така той постепенно изграждаше основните си 
тези и аргументи. Желанието му беше да се вклю-
чи в многостранния диалог, а не просто да прочете 
една предварително написана и одобрена в столи-
цата декларация, която да прозвучи като несвър-
зан с дискусията монолог. Между прочем послед-
ното беше практика за много негови колеги, които 
се интересуваха, преди всичко, от това как ще се 
оцени речта им вътре в страната.

Башев ни събираше често за обсъждане на нови 
идеи. Дискусиите биваха откровени и даваха въз-
можност на нас – младите, да се изявим. Особено се 
ласкаехме, когато той възприемаше нашите идеи и 
предложения и игнорираше тези на старите рутини-
рани дипломати. Обсъжданията бяха изключително 
интересни, защото в тях той изказваше свои мисли, а 
не повтаряше клишета, прочетени или заучени фра-
зи. Усещахме, че той има дълбоко промислена кон-
цепция за външната политика на България, която не 

Димитър Костов

Димитър Костов – дипломат, 
бил е посланик, началник на уп-
равление „ООН и разоръжаване“ в 
МВнР, постоянен представител в 
Женева и в Ню Йорк, зам.-предсе-
дател на Икономическия и социа-
лен съвет на ООН (ИКОСОС) и пред-
седател на Социалния комитет, 
зам.-председател на Специалния 
комитет по неупотреба на си-
ла, председател на Комисията на 
ООН по разоръжаване.
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противоречеше на официалните постулати, но търсеше да напълни с българ-
ско съдържание провъзгласените принципи и да защити по най-добрия начин 
националните ни интереси. Някои от неговите мисли звучаха еретично, дори 
шокиращо. Така например той заявяваше, че е крайно време отношенията ни с 
другите страни от Варшавския договор да бъдат поставени на взаимноизгодна 
основа, а не само на интернационалната солидарност. Той настояваше срещу 
политическата подкрепа, която неизменно оказвахме на Германската демокра-
тична република, да получаваме компенсация от нейна страна в икономическа-
та област. Същото се отнасяше и за останалите страни.

За нас, редовите дипломати, беше трудно да разберем тогава как тези 
негови възгледи са възприемани от партийното ръководство. Но и до нас до-
стигнаха слухове за възможната му смяна като министър. Вероятно е имало 
обсъждане на работата му в Политбюро. При пристигането му в Ню Йорк (ако 
не се лъжа, това беше при последното му идване) на въпроса на заместник пос-
тоянния представител как е преминало обсъждането той отговори с усмивка: 
„Размина ми се и този път.“

След изясняване на основните тези и структурата на речта, Башев сядаше 
и започваше сам да работи върху текста. И тук идваше най-интересното за нас 
– сътрудниците. Той ни извикваше един по един и ни възлагаше конкретни 
задачи за развиване на отделни идеи. Това, което му давахме, той използваше 
като „тухлички“ за изграждането на речта, но след като им дадеше собствена 
редакция. Речта си произнасяше на френски език, който владееше много добре 
и дори често коригираше преводите. По повод на изказаните мнения от някои 
престараващи се членове на делегацията, че би било добре речта да се произ-
нася на руски, с оглед утвърждаването на този език в ООН, Башев отговаряше 
просто: „Аз зная френски, съжалявам, но руски не зная.“

Особено силно се е врязал в съзнанието ми споменът за подготовката на 
речта му на юбилейната 25-а сесия на Общото събрание през октомври 1970 
година. Той дойде с една идея, която изглежда дълго беше обмислял: основ-
ната тема на речта му да бъде за повишаване на ролята на малките и средни-
те държави в световната политика. В атмосферата на Студената война, когато 
властваше острото противопоставяне между двете суперсили – САЩ и СССР, 
когато всяка конструктивна идея се отхвърляше от противната страна само на 
основание, че произхожда от опонента, той съзираше терен за полезна изява на 
малките и средните държави, които биха могли да „омекотяват“ конфронтаци-
ята и да подтикват великите сили към сътрудничество. Още в началото Башев 
сподели с нас тази своя идея и се започна дълго обсъждане. Той разви доста 
убедително аргументите си, че тъкмо сега, когато социалистическите страни 
имат подкрепата на държавите от „третия свят“, нашата инициатива би спо-
могнала за засилване на взаимодействието с тях в борбата за укрепването на 
международния мир и сигурност.

Постоянният представител Милко Тарабанов, един изключително опитен 
и ловък дипломат, веднага съзря „подводните камъни“ в идеята и тръгна да 
я консултира със съветския представител Яков Малик, с когото бяха и добри 
лични приятели. Реакцията от съветска страна беше негативна, изразяваща се в 
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опасения, че подчертаването на ролята на малките и средните държави в ООН 
може да стане за сметка на намаляване ролята на великите сили, да подкопае 
принципа на „вето“ в Съвета за сигурност, което пък би застрашило светов-
ния мир. Освен това беше пределно ясно, че тази идея няма да се хареса и на 
останалите постоянни членове на Съвета за сигурност, които съгласно Устава 
на ООН носят главната отговорност за поддържането на международния мир 
и сигурност.

При обсъждането в делегацията се стигна до убеждението предлаганата 
идея да се развие не директно и конфронтационно, а като подкрепа на ускоря-
ването на процеса на деколонизацията и разширяването на членския състав на 
Организацията за сметка на новоосвободените страни. В съответствие с този 
подход в речта бе посочено, че едно от най-големите постижения в четвърт-
вековното развитие на ООН е помощта, която тя оказва на бившите колонии 
за постигане на политическа независимост и приемането на новоосвободени-
те от колониална зависимост страни в лоното на Организацията. Това засилва 
ефективността и капацитета на Организацията да съдейства за международ-
ното сътрудничество, включително да подпомага тези страни в тяхното иконо-
мическо и социално развитие. За разлика от предишни речи значително място 
този път бе отделено на анализ на дейността по прилагане на Декларацията за 
предоставяне на независимост на колониалните страни и народи, на причи-
ните за забавяне на процеса на деколонизация, а така също на проблемите на 
икономическото развитие на новоосвободените страни. Отправен бе директен 
призив за прекратяване на помощта, която отделни държави и финансови кор-
порации продължаваха да оказват на расистките и колониалните режими.

Изводът, който се налагаше от само себе си, беше, че „вливането на свежа 
кръв“ в световната организация е от изключително важно значение за нейната 
жизненост и способност да решава поставените й от Устава цели и задачи.

Речта на Башев бе посрещната с изключителен интерес и продължителни 
овации. Очевидно бе, че той бе поставил проблеми, които вълнуваха предста-
вителите на огромното болшинство от държавите членки и преди всичко тези 
от развиващите се страни. Когато си седна на мястото, към него се втурнаха 
десетки ръководители на делегации, които образуваха дълга опашка през цяла-
та зала, и по такъв начин редът и тишината за известно време бяха нарушени. 
Председателстващият бе принуден да изчака доста време, преди да даде думата 
на следващия оратор.
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Иван Башев и Морис Шуман, външен министър на Френската република, след подпис-
ването на двустранната културна спогодба – 10 и 11.09.1971 г.

ХІХ редовна сесия на ОС на ООН – Иван Башев изнася своята реч по време на общите 
политически дебати – 18.12.1964 г. (1307-мо заседание).
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Портрет на Иван Башев, маслени бои, рисуван от Владимир Гоев през 
1972 г. (притежание на НХГ)
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ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ НА БАШЕВ  ТЕАТЪРЪТ, 
ЛИТЕРАТУРАТА, ЖИВОПИСТА

Александър Янков
чл.-кор. проф. д-р на юридическите науки

В моя роден град Бургас местният театър и ра-
ботническият театър от години се ползваха с попу-
лярност сред населението поради своя напредничав 
по стил и социален по съдържание репертоар. Дори 
по време на Втората световна война, когато италиан-
ският фашизъм, хитлеровият нацизъм и казионната 
националистическа организация „Бранник“ се про-
мъкваха в общественото пространство, а правител-
ството беше приело курс към съюз с нацистка Гер-

мания, Бургаският театър, въпреки трудните политически условия, поставяше 
с успех хубави български и руски театрални произведения.

Навярно поради това минало на Бургаския театър тогавашният началник 
на управление „Изкуство“ в Министерството на културата, а по-късно замест-
ник-министър на просветата и културата – Иван Башев, още през втората по-
ловина на 50-те години по предложение на тогавашната му сътрудничка Юлия 
Огнянова реши Бургаският театър да се превърне в авангарден провинциален 
театър, съставен от приятелска група „млади новатори“. За директор бе назна-
чен режисьорът Вили Цанков, режисьори на театъра – Методи Андонов, Леон 
Даниел и Юлия Огнянова и актьори – Иван Кондов, Петър Слабаков, Ицко 
Финци, Досю Досев и още няколко техни млади колеги.

Този експеримент бе приет с интерес и надежди от бургаската публика. 
Ала много скоро висши театрални фактори „отгоре“ и някои местни консер-
ватори настояха театърът с този репертоар и артистичен състав да прекрати 
своята дейност в Бургас. Тогава Иван Башев, без много шум, се зае да помогне 
на прогонените от театъра „начеващи новатори единомишленици“. Те не бяха 
изоставени като безработни, а бяха прехвърлени, един по един, в други театри 
в страната. Както пострадалите, така и много от театралните дейци знаеха, че 
„спасителят“ бе заместник-министърът Иван Башев, който в своя стил, дели-
катно и прагматично се справи с кризата в Бургаския театър.
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Юлия Огнянова
режисьор

Иван Башев притежаваше завиден талант в 
умението да скрива или да омаловажава заслугите 
си, както и помощта, която ежедневно оказваше на 
сътрудниците си.

Ще приведа един от похватите му за аноним-
ност, свързани с подготовката на нашето назначение 
в Бургаския театър – за официалното писмо, което 
той е изпратил до ОК на БКП, от името на КНИК, за 
да получи тяхното писмено съгласие или несъгласие, 

свързано с желанието на Леон Даниел, Вили Цанков и моя милост да работим в 
този театър. Методи Андонов беше щатен режисьор в театъра, попаднал там по 
разпределение веднага след завършването на ВИТИЗ. За този рядък стратеги-
чески ход на Башев аз узнах цяло десетилетие след шумното ни уволнение през 
1960 г. Узнах за това събитие от устата на една участничка в него по време на 
едно мое посещение в Бургас.

Според разказа на тази жена първият секретар на ОК – В. Богданов, сви-
кал на заседание всички служители и сътрудници на ОК и на местния вестник, 
които отговаряли за културния живот в град Бургас. Прочел им лично писмо-
то от КНИК с подписа на Башев като заместник-министър, предупредил ги, 
че ще иска поименно мнението на всеки, предоставяйки им десет минути за 
размисъл. Свидетелката – участница в това събитие, много образно разказа за 
десетминутното гробно мълчание, през което всеки осъзнавал риска, който 
поема с отговора си. Стресирани били от необичайността на гласуваното им 
доверие, от предупреждението на писмото от КНИК за независимите ни харак-
тери, последвано плътно от добрите думи за професионалните ни качества, и 
най-сетне – от предупреждението на първия секретар на Окръжния комитет 
– техния главен шеф, че след получаването на едно подобно писмо не могат да 
му отговорят с недобре обмислен отговор, не могат да си дадат съгласието за 
нашето назначение, а след това, ако се окаже, че са допуснали грешка, веднага 
да поискат отзоваването ни…

И днес, докато пиша тези редове, изпитвам съчувствие към тези хора, кои-
то бяха решили съдбата ни в наша полза, преодолявайки не без колебания опа-
сенията за собствената си съдба, в случай че ние не се окажем такива, каквито 
те са се надявали, че сме. Но тъй като в момента ние съживяваме спомените 
си за Иван Башев, аз съм длъжна да изразя своя възторг и своето преклонение 
пред прозорливостта на стратегическата му мъдрост…

Развълнувана съм, защото съвсем скоро узнах, че той е бил навестяван от 
някои висшестоящи другари, било за да изразят своето недоволство, че КНИК 
не е реагирал отрицателно на даден наш спектакъл (в конкретния случай за 
спектакъла ни „Светът е малък“ от Иван Радоев), било за да му дадат едва ли 
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не указания, че вредното сборище на няколко театрални специалисти трябва да 
бъде разпердушинено колкото може по-скоро. Че чашата на търпението вече е 
преляла…

Искам да си призная греха, че когато аргументирах тогава пред него от-
каза си, аз мислех само за нас тримата и за младите актьори. Аз дори за миг не 
помислих, че нему ще се наложи да плати цената за нашето човешко и профе-
сионално свободолюбие и независимост. Той не направи и най-невинния опит 
да ми напомни за това. Нито по време на този разговор, нито година след това, 
когато изгонването ни беше вече театрален факт. Нямам представа как е съу-
мял да спести силата на удара от десницата на властта, която се стовари върху 
нас. Той ни е помагал задкулисно до последния ден, до последния час…

Леон Даниел (1927–2008)
режисьор

Не помня с какво 1960-а се оказа много край-
ъгълна – просто тогава последните остатъци от 
епохата на социалистическия „култ към личността“ 
решиха да проведат отчаяното си реставрационно 
сражение и първата им победа се оказа закриването 
на експеримента в Бургаския театър. Тогава чак дой-
де Иван Башев. Заместник-министърът на културата 
трябваше да ни разформирова, макар че ние бяхме 
много лесни – един след друг, около 18 души, вече си 

бяхме подали оставките. Протестирахме. „Ще протестирате ли? – се разфуча 
Башев. – Ще стачкувате значи? Ние пък ще ви разселим из цяла България. От-
мятайте се, докато е време, аз вече се отметнах.“

Как го бях намразил тогава.
И той ни „разсели“. Поединично, човек по човек ни спасяваше. Струва ми 

се, че нито един от тия осемнадесет не потъна. В Пловдив, в Перник, в Мла-
дежкия, в „Трудов фронт“, мен ме скри за повече от половин година в току-що 
прохождащата телевизия… И когато през 1961 г. консервативната офанзива 
временно се забави и заглъхна, повечето от нас се оказаха активно действащи в 
почти всички софийски театри. А Башев… той все едно че не си беше мръднал 
пръста за нас…

След години видях един филм – за Томас Мор ли беше или за Томас Бекет, 
– казваше се, струва ми се, „Човек за всички времена“. Когато го гледах, си мис-
лех за социалистическия министър Иван Башев…
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Константин Теллалов (1936–2007)
политик

Утвърдено е вече мнението (главно сред сегаш-
ната интелигенция), че едва ли не Людмила Живкова 
е отворила България към света и чрез нейните мно-
гобройни инициативи светът научил, оценил и приз-
нал българския принос в европейската и световната 
култура. Не искам и не мога да отрека стореното от 
нея. Искам само да напомня на онези, които се зани-
мават с история, да не отминават фактите. Кой пръв 
показа българското златно съкровище в Швейцария 
и Франция? Кой пръв пусна български певци в опе-
рите на Виена, Париж, Милано? А хорови и танцо-

ви състави (изключвам младежките фестивали между 1947–1953 г.)?… Онези, 
които се ровят в архивите и обичат статистиката, могат да уловят и подема в 
театъра, операта, музеите – колко бяха новооткритите и уредените.

Всичко това започна при Иван Башев. Твърдя с убеждение, че отварянето 
към света започна тогава. Започнатото от Башев бе разширявано и задълбоча-
вано от други заместници и министри на културата и при Л. Живкова то раз-
цъфтя и даде плодове.

(…)
В Лувъра Башев и Райнов отиваха не да го „обходят“, а за да постоят пред 

някое платно, да поспорят – и колко пъти го правеха, не успях да преброя. Ба-
шев обичаше изобразителното изкуство, настояваше Богомил да го заведе в 
галерии, където може да види картини, отразяващи нови тенденции (не беше 
идвал в Париж от края на 40-те години). Открито изказваше възторга си от 
модернистични платна, каквито у нас по онова време не само не се показваха, 
но и се преследваха. И на моя наивен въпрос, защо, щом ги харесва, не уреди 
като заместник-министър на културата да ги показват у нас – той ми отвърна: 
„Защото твоите шефове в голямата къща не разбират, а те, не аз разрешавам.“

…Най-привлекателни бяха честите посещения на търгове за продажба на 
културни ценности. Богомил знаеше всички места (а и собствениците го поз-
наваха) и разказваше на Иван от къде какво е купил. Често Башев харесваше 
някоя картина или малка скулптура и сякаш му се искаше да изрече „по-висо-
ка“ сума (но всякога се въздържаше – не само от липса на пари, а може би се е 
страхувал и от мен!). И тогава Райнов започваше да го агитира какво трябва да 
се купи за нашата Национална галерия, какво в България няма, а би трябвало 
да имаме. Башев одобряваше идеята, но натъртваше, че в бюджета на минис-
терството няма средства, особено във валута, след години, когато „забогатеем“, 
ще се мисли и да придобием някои световни шедьоври, които се появяват на 
търгове. Спомняте си, че това време дойде, когато министър на културата стана 
Л. Живкова. Дали бяхме по-богати, не знам!…

Най-често „участието“ в търгове завършваше в квартирата на Райнов, 
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който разковаваше отделни сандъци и вадеше картини, големи папки с гра-
фики и отпечатки или разгръщаше купища талаш, за да открие прелестта на 
отделна оригинална статуя или отливка в бронз или глина. Иван ги оглеждаше, 
попиваше с внимание, „гадаеше“ за цената, удивляваше се, че Богомил ги е при-
добил за „стотинки“, и искрено му завиждаше, че притежава такова богатство. 
На шега го заплашваше, че като ги донесе в София, трябва „да му се конфиску-
ват“ в полза на държавата. Тези нощни посещения в дома на Богомил доведоха 
до разбъркване на много от добре подготвените за транспортиране ценности и 
сигурен съм, че са му отнели много време и средства да ги опакова отново. Но 
той не се сърдеше, напротив, правеше го с удоволствие, беше щастлив, че наме-
ри ценител на своите неколкогодишни занимания.

Никога преди и след тези дни и нощи в Париж не съм виждал Иван Башев 
по-засмян, щастлив и приказлив.

Крум Босев
посланик, писател, журналист

Именно Башев наложи идеята в службите по 
печат, информация и култура при българските по-
солства да работят хора, които са най-близко до тези 
проблеми, имат вроден усет към тях, опит и въз-
можности. Става въпрос за изпращане на работа в 
чужбина на писатели, университетски преподавате-
ли, културни дейци. Тази практика започна още при 
предшествениците на Башев, бе продължена и от 
неговия наследник. Докато по времето на д-р Минчо 

Нейчев и Карло Луканов тя бе само експеримент, при Башев тя намери и реал-
но приложение, стана убеждение и политика, при Младенов – продължение, 
превърнато в традиция. Именно през тези периоди работеха като аташета по 
печата и като културни съветници Христо Радевски, Славчо Васев, Асен Бо-
сев, Дора Габе, проф. д-р Куйо Куев, Веселин Ханчев, Крум Кюлявков, проф. д-р 
Иванчев, Богомил Райнов, Боян Балабанов, Дико Фучеджиев, Леда Милева, чл.-
кор. проф. д-р Атанас Божков, Богомил Нонев, Никола Инджов и други. Може 
би невинаги подборът е бил най-сполучлив, резултатите – най-очакваните, но 
това беше един смел експеримент.

Башев искаше осезателно да се подобри работата с чуждите кореспонден-
ти – постоянно акредитираните и временно пребиваващите. Да имат пълна ин-
формация за нашата страна и свободен достъп до всичко, което ще обогати 
тази информация. Особено държеше да се уреждат директни срещи и разго-
вори между тях и наши ръководни дейци и специалисти. Продължителната му 
работа в международните младежки организации в чужбина го беше убедила: 
няма нищо по-важно и по-резултатно от директната среща, личен разговор, 
собствено възприятие. Тук беше и нашата най-голяма слабост. Във времето 
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на Студената война чужденецът, особено ако е от Запада и с журналистическа 
карта, се посрещаше с недоверие, дори със страх. Срещите се отбягваха, интер-
вютата и разговорите – отказваха. Да се прекърши този страх никак не бе лес-
но. Тъкмо затова Башев изкара на преден план себе си, личния си пример. Той 
изпитваше органическа ненавист към всяка показност, самоизтъкване и поза. 
Но от срещите си с чужди журналисти, и особено с най-известните и най-силно 
заредените с предубеждения към страните от Изтока, не само че не бягаше, а ги 
търсеше; разговаряше дълго с тях, дискутираше, убеждаваше.

Борис Цветков
посланик

Най-силното ми впечатление от Иван Башев 
като министър на външните работи бе от официал-
ното му посещение в Италия през 1971 г. Само една 
година преди това бях акредитиран като посланик 
на нашата страна там. Министърът на външните ра-
боти на Италия – Алдо Моро, даде в негова чест го-
ляма вечеря в известната римска резиденция „Вила 
Мадама“. Присъстваха представители на политиче-
ския, културния, икономическия и военния елит на 

страната. В своето впечатляващо благодарствено слово министър Башев с ряд-
ка ерудиция и познание свърза италианската история и култура с българска-
та история и култура. Огромно впечатление на присъстващите направи онази 
част от неговото изказване, която посвети на културните връзки между двете 
страни и по-специално на културното присъствие на България през вековете в 
Италия. Той говори за едновременното появяване на Ренесанса в двете страни 
в началото на XIII век, за Боянската черква и творчеството на родоначалника 
на италианския Ренесанс – флорентинския майстор Джото. Кратко и образно 
описа масовото емигриране на българи в Италия след победата на византий-
ския император Василий Втори през 1040, за знаменития учен юрист, известен 
като „Българина“, който през първата половина на XII век е бил един от светли-
те умове на Университета в Болоня и заради голямото му красноречие е бил на-
зоваван „Българина – Златната уста“. Подчерта голямото дело на светите братя 
Кирил и Методий, говори за художественото творчество на Бартоломео Булга-
рини в църквата „Света Мария дела Скала“ в град Сиена през XIV век. Обърна 
внимание на изображението върху централната врата на ватиканската бази-
лика „Сан Пиетро“ на константинополския патриарх Йосиф Втори (българин 
по рождение), който е водил голяма делегация в Рим за обединение на двете 
християнски църкви – Източната и Западната. В края на словото си министър 
Башев обоснова геополитическата необходимост и възможност за по-нататъш-
ното задълбочаване на нашите политически, икономически и културни отно-
шения, които по това време бележеха върхово развитие. Залата беше наистина 
силно впечатлена от начина, по който нашият министър на външните работи 
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произнесе своето слово, и от неговото дълбоко познаване на италианската кул-
тура, история и настояща политическа действителност. В нарушение на прото-
кола повечето от гостите станаха от местата си и отидоха да го поздравят, което 
не е обичайно за такива дипломатически вечери. Някои от тях споделиха, че за 
първи път чуват такива интересни и непознати за тях факти от културното и 
историческо наследство на двете страни.

На следващия ден българската делегация посети един от най-богатите с 
културни ценности град на Италия – Флоренция, известен като града на Ре-
несанса. За гид на делегацията в музея „Уфици“ общината предостави една от 
най-добрите си изкуствоведки. Разглеждайки картините, нашият министър 
много деликатно я допълваше с подробности из живота на творците или от 
историята на отделните картини, което я накара да се усъмни наистина ли за 
първи път той посещава този музей.

Павел Писарев
журналист

В откритата преди една-две години от Андре 
Малро галерия на фондацията „Маг“ аз се наслаж-
давах не само на картините на Миро и скулптурите 
на Джакомети, на произведенията на Брак и Леже, на 
Шагал и Кандински, на Пикасо. Париж бе царството 
на импресионистите, вече класика, а тук – на модер-
ните изкуства. Какъв бе само коментарът на Башев 
и разговорът му с Нонев, на които аз бях слушател. 
Миро бил като наивист, картините му светят като 

злато; Брак не е абстракционист, а по-скоро конструктивист. Башев поиска да 
отиде до посветената на св. Доменик „Капелата на броеницата“ и да види рису-
ваната от Матис Божия майка. Двамата, Башев и Нонев, разговаряха за живота 
на Матис – бил в Съпротивата в Южна Франция заедно с Малро, съвместно 
работили по издаването на любовната лирика на Ронсар и „Цветя на злото“ 
на Бодлер. Стана дума за Жорж Папазов, живеел някъде тук, не може ли да го 
посетят вън от програмата, за Паскин и Канети, за които в България вече не се 
говори. Този бил фовист, а другият – сюрреалист. Като че не бях в компанията 
на външен министър, и то български, от Балканите, а до някой тънък европейс-
ки изкуствовед.

Боже мой, този външен министър на страна от Варшавския пакт ли е, или 
галерист от Рив Гош? Пита за Вламенк, дали има нещо от него тук или в Париж, 
не бил виждал оригинал! А не се интересува от американските бази във Фран-
ция, ще се изнася ли седалището на НАТО от Париж и къде – това бе злобо-
дневната тема на тези дни…

Приближих се до Тодор Живков, който стърчеше сам с Милко Балев, и 
чух Мара Малеева, която го придружаваше, да му казва: „Иди при Башев да 



102 изв. бр. – год. XIII

ЧОВЕК НА ДУХА

научиш нещо, какво клечиш тук до Милко Балев.“ Тази Мара Малеева направи 
силно впечатление на французите със своя такт, скромност, култура и нескрит 
интерес към всичко френско. Браво на нея, представи достойно себе си и бъл-
гарката.

Владимир Гоев
художник

Иван Башев притежаваше големи познания в 
областта на литературата (нашата и европейската), 
пластичните изкуства у нас и в чужбина. Голямата 
му любов бяха театърът, литературата и живописта. 
Той познаваше и уважаваше големите български пи-
сатели, актьори и художници, предимно тези от 30-
те години от дружеството на „Новите художници“. 
По-късно разбрах, че и тези художници, когато ста-
ваше дума за Иван Башев, говореха за него с голя-

мо уважение. Любимите му автори бяха Иван Ненов, Бенчо Обрешков, Кирил 
Цонев, Дечко Узунов, Стоян Сотиров, Николай Шмиргела, Вера Недкова, Вера 
Лукова и други…

С Иван Башев понякога разговаряхме за несправедливо изгонените про-
фесори от академията по време на нейното ново ръководство, оглавявано от 
Крум Кюлявков. Бяха унизени и огорчени големи творци… Иван Башев изра-
зяваше голямото си негодувание.

…Башев разсъждаваше за това, че е убеден, че страната ни е достигнала 
до едно положително равнище, но по-нататък на България ще са нужни кад-
ри с по-големи възможности. У нас все още има хора, които ръководят важни 
сектори, в това число и поставеният на най-висок пост – Тодор Живков. Оттук 
нататък те не биха могли да бъдат полезни.

Богомил Нонев (1920–2002)
посланик, писател

Говорили сме за развитието на съвременния 
роман като свободна форма, която в наши дни вмес-
тва и философския етюд, и есето, и историческия 
очерк… Башев ми даваше за пример „Йосиф и него-
вите братя“ на Томас Ман, но и есетата, изпъстрени 
с белетристични отклонения. Казваше, че не знаел 
руски, но слушал съм го с каква свобода се изразя-
ваше. А също и английски. Стига! Неговият опит и 
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професионализъм, неговата компетентност бликаха от сложната му мисъл, от 
упоритата воля да намери отговор на горещите въпроси на нашата съвремен-
ност. Наблюдавал съм с каква почтителност разговаряха с него Кув дьо Мюр-
вил, Алдо Моро, Андрей Громико, но и такива забележителни творци като Луи 
Арагон или големите познавачи на средновековната руска живопис, а също и 
уредниците на Музея за модерно изкуство „МАГ“ в Сен-Пол дьо Ванс…

Не ще забравя, че в годината, когато той загина, някъде през август, бях-
ме заедно по руската земя. Той помоли да посетим Новгород. Ние обиколихме 
катедралата „Св. София“, Бялата кула, черквите, посветени на светиите Влас, 
Тома, Петър и Павел, видяхме и разгледахме историко-архитектурния музей, а 
там е „Теодор Стратилат“ (за да си спомним, че и у нас битува неговият образ), 
Исус беседва с книжниците и фарисеите, поруганието и разпятието на Хрис-
та. Придружаваше ни една от реставраторките, защото по време на войната не 
една черква, манастир и икона са били повредени или направо разрушени… 
Когато забеляза с какво внимание Башев разглежда огромните икони, запита: 
„Вие изкуствовед ли сте?“. А мен ми стана драго. Тъй както ми бе драго, че 
именно той съдейства, за да видим в София изкуството на импресионистите и 
постимпресионистите, а Париж да се запознае с тракийското изкуство и изкус-
твото на Българското средновековие…

Иван Башев бе българин, един истински българин, личност нравствена 
и творческа. Той и сега ни е нужен, много нужен, когато се чувства недостиг 
от компетентни люде, професионално подготвени, носещи, както казват 
античните философи, „жажда за нови дела“, люде, обладани от хуманизъм и 
обич към родната земя.

Ивайла Вълкова* (1925–2008)
журналист

Комендантът на Кремъл ни уведоми, че 
разполагаме с киносалон и всяка вечер, който желае 
може по съответен списък да си поръча прожекция 
по избор.

На това предложение пръв се отзова Башев, 
а след него и аз… И още същата вечер Башев и аз 
бяхме въведени в чудесна кинозала, връчени ни бяха 
обемисти списъци с нашумели руски и американски 
филми, оставаше да изберем.

Спогледахме се, вдигайки очи от акуратно подредените заглавия, и Башев 
избра един руски филм, а след него посочи и един американски – мисля, че беше 
„Да убиеш присмехулник“.

И от този момент всяка от нашите 6 вечери в Кремъл гледахме по 2 филма. 
Естествено, споделяхме впечатления от видяното и аз бях и малко изненадана, 

* Ив. Вълкова придружава Георги Трайков и Иван Башев по време на официална визита в СССР.
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че сдържаният и в приказка, и в поведение министър доста охотно се впуска в 
обстоен анализ на видяното и „рецензира“ със завидна лекота стойностите на 
филма, без да вземе предвид националния му произход. А това не бе обичайно 
за онова време. Главно съветските филми можеха да бъдат квалифицирани като 
сериозни постижения на изкуството…

Говорехме за разликата между културата за масите и масовата култура и 
че смесването на двете в практиката, уви, често води до частично или тотално 
нараняване на искрени културни амбиции и цели.

Така веднъж стигнахме до класиците в литературата и за мое огромно 
учудване Башев отсече, че не обича Шекспир. Защо? Защото у него всичко е 
предопределено: от самото начало например читателят знае, че Ромео и Жулиета 
никога няма да победят с любовта си наслоената неприязън на враждуващите 
родове, че крал Лир ще плати скъпо това, че лесно се е поддал на фалшивите 
ласкателства на двете дъщери, а Хамлет ще погине, задушен от стремежа си 
за въздаване на справедливост и мъст, наранявайки мнозина други. И тъй 
нататък… Той би предпочел тези така съвършено композирани герои да 
действат по-методично, сдържано и последователно, за да отстояват принципи, 
а не връхлитащи ги бурни емоции.
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ИВАН БАШЕВ  
ЛИЧНОСТ НРАВСТВЕНА И ТВОРЧЕСКА

Валери Петров
поет

Почувствахме го близък, страдащ от това, че 
умното му и широко виждане на нещата се беше 
сблъскало – навярно не за първи път – с нечии 
виждания, неумни и не широки…

Иван Башев наистина беше значителна и 
оригинална фигура в нашия обществен живот и аз 
не мога да мисля за него, без да усетя съжалението, 
че тогава хората от неговия тип и, така да се каже, с 
неговите габарити не се срещаха на всяка крачка. Да 
не говорим колко редки са те днес.

Любомир Левчев
поет

Иван Башев остави две много дълбоки бразди в 
историческата нива на България. Това беше неговият 
личен почерк в културата и в дипломацията. А 
ние пишехме с печатни букви. Той ме навежда към 
формулата, че добър министър на външните работи 
е този, който може да бъде добър министър на 
културата. Или обратното. Защото дипломацията 
е изкуство, а стимулирането на културния процес 
изисква таланта на дипломата. Башев обладаваше 
тези две качества.
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Захари Жандов (1911–1998)
режисьор, сценарист и актьор

През 50-те години Иван Башев беше член на 
Художествения съвет в Киноцентъра. Изказваше се 
с жар, остро, когато е необходимо. Той защити много 
от смелите търсения на нашите кинаджии. Беше 
изключително чист и достоен човек.

Павел Матев (1924–2006)
поет

Иван Башев беше високоинтелигентен човек, 
уравновесен, принципен, с дълбоки познания.

Той имаше невероятен дипломатически такт, 
умееше да отличи главното от второстепенното. 
Имаше чудесната дарба да беседва по най-различни 
въпроси, което бе белег на високата му култура. 
Освен това той беше истински и изкусен ценител на 
театъра. Неговата смърт беше загуба за България.

НА ИВАН БАШЕВ

…И го примами планината
във пазвите на свойта нощ.
Навярно хладната си мощ
тя проверява чрез сърцата.
И по затрупани пътеки
той броди сам и горделив.
Върви към края си полека –
пресипнал, уморен и жив.
В такива вечери безумни
и сняг, и ветрове кръжат…
Международните трибуни
на рамената му тежат.

И в думите му прозвучават
и принципи, и прямота.
Отечеството го калява
във дълг и в антисуета.
Върви. И бурята разпъва
платна за риск и за летеж.
Но ето – въздуха го спъва
със бавен и неверен жест…
И вече е отвъд…
Заснежен.
Във изумена тишина…
Остана там. А беше нежен
от ведрина и топлина.
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Иван Башев и френският външен министър Морис Кув дьо Мюрвил, посетил България 
от 29 април до 2 май 1966 г.
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ИЗХОД ОТ БЕЗИЗХОДИЦАТА

През 1968 г. по предложение на Института по из-
куствознание при БАН, където работех, получих 

стипендия от фондация „Александър фон Хумболт“ 
за специализация в университета в Бон. За отиване-
то ми там бе необходима изходна виза от Дирекция 
на милицията, но тя ми беше отказана. Започна ходе-
нето по мъките – навсякъде, където чуках, получавах 
отказ. След митарства, продължили почти цяла го-
дина, се намеси директорът на моя институт – проф. 
Александър Обретенов. Той бе широко скроен човек, 
който подаваше ръка на способни млади научни ра-
ботници и бе убеден, че голямото изкуствознание у 
нас не може да се прави при изолация от Европа и 
европейските ценности. Познанството му с Иван Ба-
шев, тогава външен министър, се оказа решаващо.

От Министерството на външните работи по-
лучих съобщение, че той ще ме приеме на 6 януари 
1969 г. Бях притеснен, но имах надежди – за Башев 
се говореше като за високообразована личност с 
подчертани интереси в хуманитаристиката и преди 
всичко като за човек, на когото не са присъщи пар-
тизанщина и тесногръдие. Влязох в кабинета му със 
свито сърце (бях със съпругата си), посрещна ни чо-
век с леко посивели коси, строен и добре разположен 
към двамата си посетители, което пролича от пръв 
поглед. Аз носех издадена предишната година моя 
книга „Съвременна западна архитектура: естетика 
и практика“. Исках да му я покажа като пример, че 
могат да се печатат книги, написани само въз основа 
на вече публикувана информация, но голямата наука 
не се прави така, а чрез пряк контакт с изкуството 
в различните му разновидности. Бяхме поканени да 
седнем и след приятен и непринуден разговор Иван 

Валентин Ангелов
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вател в СУ „Св. Кл. ОХридски“, ВТУ, 
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Башев ме увери, че ще имам виза – да отивам и да си гледам науката, пожела ми 
успех и на добър час. Оттук нататък въпросът със заминаването ми бе решен 
за дни.

Някои може да смятат, че жестът на министър Башев е едно обикновено 
добро. За мен обаче тоя жест има друга стойност – подадената ми ръка означа-
ваше надежден път в науката и възможности, каквито допирът с Европа пре-
доставя.

Мисля си и друго – за хора като Иван Башев оказването на помощ носeшe 
и едно вътрешно удовлетворение. За него с пълно основание важат думите на 
Сенека: „Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си, тъй като 
съзнанието за извършеното добро е най-висша награда за човека.“
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НЕИЗВЕСТНИ ФАКТИ ЗА 
ПРИНОСА НА ИВАН БАШЕВ КЪМ 
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Малко след публикуването на книгата „Иван Ба-
шев. Политик, държавник, дипломат“ имах две 

срещи с Иван Спасов (дипломат от кариерата), една 
от личностите, допринесла много за издаването й. В 
кафенето, където се срещахме, разговорите бяха мно-
го приятни, опознахме се за кратко и си допаднахме. 
Когато повторно заговорихме за Иван Башев, му раз-
казах за последната ни среща, тогава той бе минис-
тър на външните работи. Споделих, че когато бях 
завеждащ отдел „Изобразителни изкуства“ към Ко-
митета за култура, а той – заместник-председател, 
Башев първи постави въпроса, че културният живот 
в страната трябва да се децентрализира и със съдейс-
твието на Съюза на българските художници и Коми-
тета за култура да се организират ежегодно или през 
две години национални изложби. Например излож-
би, по светени на труда, пролетни изложби, приятели 
на морето и прочие. За кратко време това се превър-
на в практика и допринесе за обогатяването на фон-
довете на окръжните галерии, което също бе идея на 
Иван Башев. Преди те закупуваха произведения пре-
димно от местни художници. Негово предложение бе 
съвместно със СБХ да се организира държавна по-
купателна комисия, чийто председател да е от КК и 
където да участват едни от най-големите български 
художници. КК на основата на съответна заповед да 
отпуска средства за закупуване на произведенията.

Широката култура на Иван Башев, отговорност-
та му на гражданин, пиететът му към българската 
литература, театър и изобразително изкуство, уваже-
нието към талантливите ни творци и подкрепата към 
младите автори бяха нетрадиционни и заради това 
той ще бъде запомнен завинаги.

Владимир Гоев

Владимир Гоев – художник жи-
вописец. 1975–1985 г. е директор 
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Майстора. Негови творби са при-
тежание на НХГ, СГХГ, Бургаската 
галерия „Петко Задгорски“, други 
градски галерии и частни сбирки.



112 изв. бр. – год. XIII

ОЩЕ ЛИЧНИ СПОМЕНИ …

Иван Спасов сподели, че предстои среща на дипломати и културни дейци, 
посветена на Башев. За голямо съжаление на самата вечер по този повод Иван 
Спасов нелепо и внезапно ни напусна завинаги.

Тъй като му бях обещал да разкажа за последната си среща с Иван Башев, 
тук е мястото да го направя.

Още в първите месеци, когато бе станал вече министър на външните ра-
боти, Башев ме покани на среща и ми предложи командировка до Турция – Ис-
танбул, с цел да посетя Българската патриаршия, българската болница, църква-
та „Свети Стефан“, книгопечатницата и да преценя има ли ценни икони, книги 
и произведения, подходящи за Криптата в София.

В Патриаршията се запознах с един възрастен българин – македонец, бай 
Наум, който, бидейки сирак, от шестгодишната си възраст е бил отгледан и 
работеше там вече десетки години. Даде ми възможност да вляза навсякъде. 
Накрая се качихме на тавана, където бай Наум каза, че никой не е влизал от 
повече от двадесет години. Всичко бе потънало в прах, имаше вляво една полу-
порутена врата, но това, което видях, ме порази. От пода до тавана стените бяха 
покрити с рафтове, отрупани с книги. Първата, която разгърнах, бе от овча или 
заешка кожа, на старобългарски, с винетки – нямаше корици. До нея имаше 
икона, отлята от метал. Едно евангелие и някакво тефтерче също ми направиха 
силно впечатление. Благодарение на бай Наум успях да взема тези творби, а 
това бе голям риск, защото в този момент отношенията между България и Тур-
ция не бяха добри.

Когато в София предадох на Иван Башев произведенията, той остана изне-
надан и щастлив. Задържа книгата, която понастоящем се намира в Народната 
библиотека, а другото каза да предам в Криптата. След два-три дни сподели с 
мен, че негов близък от БАН го е уверил, че това е книга от ХVІ–ХVІІ век и в нея 
има стихове от св. Кирил Философ.

Няколко години по-късно бях отново в Истанбул, там българският консул 
Теофил Димитров ми каза, че Башев е загинал на Витоша. Той също бе негов 
приятел…
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КАК СЕ РОДИ ИДЕЯТА ЗА 
„ОФИЦИАЛЕН САМИЗДАТ“

През 70-те години на миналия век Институтът по 
история на БКП планира двутомен труд „Исто-

рия на антифашистката борба в България – 1.ІХ.1939 
– 9.ІХ.1944 г.“. Имахме намерение да продължим – за 
участието на България в заключителния етап на вой-
ната срещу Германия (септември 1944 – май 1945 г.).

Авторският и редакционният колектив (над 15 
души) поставиха десетина основни въпроса, по които 
трудът да се отличава (в една или друга степен) от ут-
върдените в науката и особено в масовата литература 
гледища. Един от тях засягаше преценката на българ-
ската външна политика по време на войната, специал-
но за т.нар. национално обединение в 1941 г. Както се 
полагаше тогава, подобни въпроси трябваше да се съг-
ласуват „горе“, т.е. в някои отдели на ЦК на БКП. Стори 
ни се, че дълго чакаме. Моя милост отговаряше за труда 
по институтския план. Един ден разговарях с доста от-
говорен човек в ЦК на БКП, който ми каза, че част от 
проблемите могат да се решат от Иван Башев, добавяй-
ки шеговито „той е министър, обаче е умен“.

И така, в един прекрасен ден се появявам в каби-
нета на Иван Башев. От името на авторския колектив 
изложих вълнуващия ни проблем. На 1 март 1941 г. 
България се присъединява към тристранния пакт на 
Германия, Италия и Япония. През 1941 г. е германо-
италианската агресия на Балканите. Предварително 
навлезлите в България германски части се възползваха 
от българската територия за своята агресия срещу Юго-
славия и Гърция. Българската армия обаче не участва 
в бойни действия срещу съседите ни. Със съгласието 
на съюзниците България заема Западните покрайнини, 
Беломорска Тракия и Македония (не цялата). Тези „при-
добивки“ са резултат от германо-италианската агресия 

Димитър Сирков
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и са известни големите неприятности, които има страната ни в бъдеще, въ преки 
че въпросните територии са исторически до голяма степен български, отнети от 
нас по Ньойския мирен договор от 1919 г. Същевременно Германия си осигурява 
големи стопански предимства в тези земи, заради което по наше убеждение бъл-
гарската администрация там не можеше да се поставя на една дъска с хитлеристка-
та окупация на Балканите. През 1942 г. в публикуваната по радио „Христо Ботев“ 
(Москва) програма на Отечествения фронт не се поставя въпросът за напускане на 
Беломорска Тракия и Македония, а само на тези зони в Сърбия, за които България 
не е имала претенции. След войната СССР и народнодемократичните страни под-
крепиха българското искане да ни се върне Западна Тракия.

Министърът ме изслуша внимателно и търпеливо, но стана от бюрото си, 
започна да се разхожда из кабинета си и гневно заяви: „Как си представяте вие 
нещата? Ние сме подписали договора за мир през 1947 г., с който са определени 
нашите държавни граници. Публикации като тази, която искате евентуално да 
пуснете, ще предизвика възбуждение у съседите ни – ще помислят, че поставя-
ме въпроса за териториални претенции. Трябва да ви бъде ясно, че нито Изто-
кът, нито Западът ще ни подкрепят в подобно начинание!!!“.

Изглежда не успях добре и дипломатично да изложа нашето виждане – че 
не става дума за сегашни претенции, а за динамиката и особеностите на исто-
рическия процес, който не е само черно и бяло, а нещо по-сложно. Допусках, 
че вече това е краят на разговора, но все пак си позволих да добавя достатъчно 
тъжно: „А ние, историците, какво да правим?“.

Иван Башев отново седна на бюрото си и след кратко мълчание каза с 
много кротък глас: „Вие, историците, всъщност можете да си работите и да си 
пишете както смятате за добре, но това не трябва да се пуска по книжарници-
те“, т.е. лансираше се идеята за публикации за служебно ползване от определен 
кръг на политическата и научната общност.

Така че от срещата с Иван Башев неочаквано се появи идея и аз се надявах, 
че ще е полезно да се видим пак. За жалост наскоро след това той беше погълнат 
от зимните усои на Витоша.

Но идеята за закрити издания ми хареса и я запомних добре – вече бях 
имал преживявания с някои мои писания на историческа тематика, неудобни 
за публикуване. Споделих тази идея с мои колеги, казаха „добре“, но се съмня-
ваха в практическата реализация.

През 1972 г. ми възложиха да организираме три масови дискусии по анти-
фашистката борба. По този повод имах немалки и неприятни преживявания не 
само през текущата, но и през следващата година. И по други поводи ставаше 
ясно, че е трудно да се публикуват писания по „неудобни“ проблеми. Затова 
по наша молба директорът на Института по история на БКП Давид Елазар по-
стави въпроса за закрити трудове пред наблюдаващия секретар на ЦК на БКП 
Александър Лилов, който даде едно „добре“. Така по поръчение на колегите и 
ръководството на Института по история на БКП се занимавах с т.нар. офици-
ален самиздат – по 2–3 „крамолни“ книги годишно по различна тематика като 
закрити публикации, разпространявани по определен списък в течение на 15 
години до края на 1989 година.
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СРЕЩИ С ИВАН БАШЕВ

Мислех, че имам добра представа за своя бивш 
министър. Макар че го няма вече 34 години, с 

течение на времето тя постепенно се обогатяваше от 
многото разговори за него и от прочетени мемоари. 
Но когато проф. д-р Александър Янков и посланик 
д-р Любен Петров ме поканиха да се включа в екипа 
по съставянето и редактирането на сборника „Иван 
Башев. Политик, държавник, дипломат“, едва тогава 
наистина дооткрих този човек. Буквално всеки мате-
риал – архивни документи, спомени на негови съвре-
менници, оценки на чужди министри и дипломати – 
внасяше някакъв нов щрих към образа на Башев.

Някои от прочетените неща по индукция събу-
диха поизбледнели мои спомени от него (неслучайно 
пиша „спомени от“, не „за“; има един трудно забеле-
жим нюанс – „за“ поставя автора в малко претенци-
озната позиция едва ли не на „главен герой“ в раз-
каза… По-долу ще се опитам да остана на по-заден 
план, но разбира се, не мога съвсем да „изчезна“…).

През близо 10-те години, когато Иван Башев ми 
беше министър, съм имал служебни срещи с него. 
Повечето бяха именно срещи – непродължителни и 
по конкретен повод. Разговорите ни са само няколко 
(може би 4–5), но са оставили следи в паметта ми.

Първата ми среща
Всъщност беше само няколкосекундно разми-

наване на стълбищната площадка в кооперацията на 
„Неофит Рилски“ № 48, където живеех – моето се-
мейство на по-горен етаж, а под нас – Богомил Рай-
нов. Една вечер, може би е било към 8–9 часа, тичах 
по стълбите нагоре, но пред апартамента на Богомил 
(така тогава, с младежко нахалство, фамилиарно се 

Иван Д. Спасов
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обръщах към големия писател, поласкан, че той ми обръща внимание…) нама-
лих темпото – там стояха той и един непознат човек, който ми направи впечат-
ление с нещо, което и сега не мога да определя. Но другото, което „фотографи-
рах“ веднага, беше нещо по-особено: двамата мъже, увлечени в разговора, се… 
усмихваха. Нещо твърде необичайно за единия – Богомил беше твърде скъп на 
усмивките (впрочем впоследствие се оказа, че и вторият е същата „птица“…). 
След няколко дни, разминавайки се с мен, Богомил Райнов ме запита зная ли 
кой е бил гостът, когото е изпращал (явно вече е знаел къде ще го срещам за-
напред). Отговорих отрицателно и избързах по улицата – чакаше ме нещо по-
важно от неговия приятел: среща с гаджето.

След някоя и друга седмица, минавайки през фоайето на министерство-
то, видях как Богомиловият гост почти тичешком изкачваше главните стълби, 
по които достолепно и тържествено дефилираха само чужди посланици и „го-
лемци“ от министерството. Колежката, с която бяхме заедно, ми каза, че това 
май бил новият заместник-министър Иван Башев, преместен при нас от същия 
пост в културата. Тогава разбрах защо Б. Райнов ме попита зная ли кой е онзи.

След време Башев, в чийто ресор вече беше и нашият отдел („Печат“), при-
състваше (но и сам участваше в тях) в 2–3 служебни съвещания. Няма да спо-
делям впечатлението и респекта, който почувствахме от него. Това добре го е 
разказал колегата ми в отдела и бъдещ посланик Асен Павлов в спомена, помес-
тен в сборника. На 27 ноември 1962 г. Башев вече зае мястото на дотогавашния 
външен министър Карло Луканов.

Когато през 1967 г. се завърнах от Висшата дипломатическа школа в Моск-
ва, бях назначен в отдел „ООН и разоръжаване“. Новата ми работа вече даваше 
възможност за сравнително по-чести, но и доста кратки мои появявания в ка-
бинета на министъра.

Първият по-продължителен разговор
Един ден към обяд ми се обади неговата секретарка Димка Стефанова и 

каза, че веднага трябва да дойда при Башев. Почти на бегом минах разстояние-
то между ул. „Хан Крум“, където беше нашият отдел, и „Славянска“ 1. Аз нямах 
някакъв въпрос за министъра, гадаех какъв ли пък той би имал към мен. И ме 
гризеше мисълта дали пак нещо не съм „сгазил тревата“.

Влязох. С приветливо лице Башев ми показа стола до бюрото си. За първи 
път седнах в такова височайше присъствие, но гузната ми съвест (имах си нещо 
предвид) ме държеше нащрек. Без многословие (такъв беше маниерът му на 
говорене) министърът обрисува състоянието на отношенията на България с 
Федералната република, трудностите във връзка с установяването на нормал-
ни дипломатически отношения с Бон, а и причините за тях. Каза, че бившият 
ми колега от „Печат“ Петър Междуречки вече се е завърнал от Франкфурт на 
Майн и е назначен във Външния отдел на ЦК. На негово място трябвало да 
замине моя милост; веднага да съм започнел подготовка в отдела за Западна 
Европа и през септември да съм бъдел във Франкфурт. Тук в скобки следва 
да поясня нещо: там и в София функционираха търговски представителства, 
които бяха с един по-особен международноправен статут – една формула на 
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своеобразен хибрид, приложена от прагматика Башев и във връзка с Испания, 
и сега – с ФРГ; по споразумение между двете правителства в тези мисии имаше 
малки външнополитически служби с дипломатически персонал, а ръководите-
лят на западногерманското представителство беше с ранг посланик.

Чувайки, че получавам пост, за който може само да ми се завижда, вместо 
да се зарадвам и да кажа „благодаря за доверието“ (дежурен лаф в такива слу-
чаи), изтърсих съвсем като Иванчо Дурачок: „Ами Генералната конференция 
в Мексико сити през септември, имам ангажименти по важни въпроси…“. Ка-
зано съвсем откровено, тези ангажименти можеше да изпълни и някой друг 
колега, но аз от месеци живеех с очакването за мечтаната среща с далечната и 
загадъчна за мен Латинска Америка.

Башев се усмихна така, както никога не съм го виждал, но веднага придо-
би сериозен вид и каза, че изборът е мой, мога да замина за Мексико, а като се 
върна, да тръгвам за Франкфурт – „стига мястото да е още свободно, сигурно 
знаеш, че кандидати за там има много…“. Даде ми еднодневен срок да взема 
мъдрото си решение; след час-два го взех – Франкфурт.

Започнах усилена подготовка. Някъде към средата на септември, преди да 
замине за сесията на ООН в Ню Йорк, Башев отново ме извика, пак ми посочи 
стола и ми зададе няколко „контролни въпроса“ относно Федералната репуб-
лика. Специално обърна внимание върху значението на току-що подписано-
то т.нар. Четиристранно споразумение за статута на Западен Берлин и каза, че 
една от важните ни задачи във Франкфурт е да наблюдаваме неговото изпълне-
ние от страна на Бон.

В момента, в който мислех, че вече трябва да ставам, министърът ми по-
даде 2–3 листа на малко грубовата фотохартия. Още като погледнах първата 
страница, се втрещих – това беше бланка на западногерманското търговско 
пред ставителство… Започнах да чета, стигнах до края на текста, подписан от 
неговия шеф, и доста смутен, започнах да чета отново, поглеждайки с перифер-
ното си зрение четящия нещо министър. Това беше анализ на политиката на 
България към ФРГ, на разногласия в Политбюро по въпроса за установяване на 
дипломатически отношения с Бон, споменаваха се и внушенията от Москва и 
Източен Берлин България да изчака с такъв акт. Изрично се изтъкваше, че вън-
шният министър е един от тези, които твърдо считат, че евентуално забавяне 
не е в наш политически и икономически интерес. Във връзка с това се даваше 
характеристика на Иван Башев – ерудит с широка култура, владеещ няколко 
чужди езика, ловък дипломат (напомняше се ролята му за нормализиране на 
българо-гръцките отношения и дискретното му посещение в Атина, където е 
разговарял с външния министър на хунтата и т.нар. черни полковници). Имаше 
и някакво изречение, че качествата на външния министър събуждали завист у 
някои от българското партийно ръководство. Трудно ми беше да прикрия сму-
щението си и от прочетеното, и от това, че държа в ръцете си секретен доку-
мент, осигурен от нашето разузнаване. (Сега този документ вече е известен; за 
него разказва и София Башева в материала, публикуван в сборника.)

Министърът пое документа и само каза, че прочетеното е за лична инфор-
мация, която не трябва да споделям, но да я имам предвид. Така Башев прояви 
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едно неочаквано, но изпълнило ме с благодарност доверие. А може и да е бил 
своеобразен тест…

Последната ми среща
Не бяха изминали и два месеца от престоя ми във Франкфурт на Майн, 

когато в средата на ноември се получи шифрограма от София – Иван Башев, 
София Башева (той е първият български външен министър, който винаги пра-
веше официалните си визити заедно със съпругата си, ако и тя е поканена от 
домакина му) и колегата Хернани Ликов, референт за Италия в министерство-
то, пътуват транзит през Франкфурт за Рим по покана на италианския външен 
министър Алдо Моро; нареждаше се да уведомим официално, с нота, Външно-
то министерство в Бон, както е възприетата практика в такива случаи, но да 
не проявяваме инициатива за някакво протоколно мероприятие от западно-
германска страна (Башев явно се е съобразявал с „нещо“ и не е искал „да драз-
ни“ някои, тъй като по въпроса за времето на установяване на дипломатически 
отношения тези някои бяха се наложили). След два-три дни отговорихме на 
София, че Башев ще бъде посрещнат от д-р Брюнер, министър на културата на 
провинция Хесен, в която е и Франкфурт, и че той иска да му даде официален 
обяд във VІР-ресторанта на летището. Германците постъпиха и по каноните 
на протокола, и съобразявайки се с деликатната ситуация около Башев – ще го 
посрещне не министър-президентът на Хесен, а министър и то точно „преме-
реният“ – на културата. Башев отговори, че не възразява.

Обядът започна в леко напрегната атмосфера – Башев не можеше (или пък 
не искаше) да прикрие раздразнението си от това, че куфарът му е загубен (това 
впрочем вече му се било случвало няколко пъти). Разбира се, след малко на-
строението се подобри, домакинът вдигна тост с бяло рейнско вино, което на-
рече най-доброто в света. Вероятно е било така, но по време на близо 3-часовия 
обяд надали беше изпита повече от една бутилка – Башев само близна чашата, 
д-р Брюнер също се оказа трезвеник, а на нас, останалите, се налагаше демагог-
ски да се правим на въздържатели. По време на целия разговор нито веднъж не 
се засегна някаква политическа тема – и гост, и домакин се впуснаха в дебрите 
на културата. Башев, явно добре познавайки творчеството на Хайнрих Бьол, 
прояви интерес какво прави мъдрият чудак от Кьолн (точно тогава той беше 
обект на критика от страна на Москва във връзка с моралната подкрепа на Бьол 
по отношение на Солженицин). Някак си между другото Башев каза на дома-
кина си, че с интерес е прочел нашата информация за мемориалната плоча в гр. 
Елванген, поставена по инициатива на кмета д-р Вьор в памет на св. Методий, 
който е бил заточен в тамошния бенедиктински манастир след осъждането му 
от баварските епископи. Не зная доколко това впечатли министъра на култу-
рата и дали той знаеше много за делото на светите Солунски братя, но ние с на-
чалството ми – Стоян Желенски, бяхме доволни, че по този начин министърът 
ни показа, че е обърнал внимание на изпратената му информация.

След това разговорът премина на филмова тематика – германецът хвале-
ше някакви нови техни филми, Башев възхваляваше френското кино на „но-
вата вълна“ и т.н. Стана дума и за някои успешни български кинотворби и се 
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роди идеята за евентуална наша филмова седмица. Тя се реализира 3–4 години 
по-късно, след установяване на дипломатическите отношения – проведе се във 
Висбаден, столицата на провинция Хесен.

Вървейки към изхода за самолета на „Ал Италия“ за Рим, Башев ми даде 
една бележка и ми каза за какво моли. Началникът ми Желенски забеляза това, 
но прояви завидно за него самообладание и чак като се прибрахме в Търгов-
ското представителство не издържа и ме попита за какво е ставало въпрос. По-
дадох му листчето, на което Башев беше записал няколко заглавия на книги 
(едната беше от Бьол, а другата – от нашумелия тогава философ Карл Ясперс), 
които да закупим и да изпратим на библиотеката на министерството. Желен-
ски каза, че не съм знаел франкфуртските книжарници, че лично той ще купи 
и изпрати книгите. Направи това доста бързо, но не съм убеден, че Башев ги е 
получил – на 13 декември 1971 год. бялата смърт го прегърна на „Меча поляна“ 
на Витоша…

Това беше последната ми среща с този голям интелектуалец и дипломат.
Отлетя за Рим, проведе поредния си и последен разговор с Алдо Моро 

(също трагично загинал 4 години по-късно), направи фурор на официалната 
вечеря в негова чест (увлекателно описана в спомените на тогавашния посланик 
Борис Цветков, включени в споменатия сборник), мина транзитно през Атина, 
където се срещна с гръцкия си колега, прибра се в София, замина за Варшава 
за заседание на Комитета на външните министри на страните от Варшавския 
договор, завърна се в София, качи се на Витоша и повече не го видяхме жив… 
Това е хронологията на последните седмици от живота на Иван Башев.
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УВАЖАВАХ БЕЗКРАЙНО ИВАН БАШЕВ*

Министърът на външните работи Иван Башев 
издейства от Министерския съвет създаване-

то на Институт за външна политика към МВнР. По-
вика ме и настоятелно ме помоли да премина на ра-
бота в МВнР. При моето несъгласие да постъпя като 
служител в министерството той ми предложи съв-
местителство за неопределено време, но с молба да 
организирам института. Уважавах безкрайно Иван 
Башев и приех тази нелека задача. Отпуснат ми бе 
щат от 50 души, дадоха ми ранг посланик и пъл-
на свобода на действие. Като директор на институ-
та бях включен в няколко дипломатически мисии 
в балканските страни, по-специално в Югославия 
и Гърция. Мисля, че се справих със задачата, щом 
подбраните от мен хора не се провалиха и всички 
отново запълниха многочислените звена дори след 
промяната у нас.

Въведох една нова практика – при посещение-
то си у нас министър на външните работи да изнася 
доклад, който предварително размножавах, в салона 
на БАН пред служителите на МВнР и чуждите мисии. 
Най-силно впечатление ми направиха Алдо Моро със 
своята култура и ръководителят на НАТО Джоузеф 
Лунс с чувството си за хумор. Засили се притегател-
ната сила на министерството, но се яви и опозиция 
сред някои среди, че съм създавал уж пропаганден 
актив на чуждите дипломати.

Ще добавя, че група служители на министер-
ството не ни гледаха с добро око. Не знам дали се 
бояха от конкуренция на научните сътрудници, за-
щото наистина неколцина от тях се оказаха много 

Николай Тодоров

Акад. Николай Тодоров (1921–
2003) – академик, зам.-председа-
тел на БАН (1983–1988). Основопо-
ложник на балканистиката като 
самостоятелно направление в ис-
торическата наука в България, ос-
новател и директор на Институ-
та по балканистика при БАН, ос-
новател и директор на Институ-
та по външна политика към МВнР; 
директор на Единния център по 
история; основател и генерален 
секретар на Международния ин-
формационен център за извори по 
история на Балканите и Средизем-
номорието (CIBAL); член на Изпъл-
нителния съвет на ЮНЕСКО; пред-
седател на ХХІІІ Генерална конфе-
ренция на ЮНЕСКО; председател на 
VІІ Велико народно съ брание. Член 
на АН на СССР (1982); гръцката АН 
(1983), РАН (1994). Автор е на пове-
че от 400 труда. *  Из „Дневник“, първи том (1966–1983); втори том (1984–1998).
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добри специа листи по отделни страни и по-късно заеха и дипломатически 
постове. Но почувствах това неразположение към колектива на института, 
и то когато започнаха да излизат списания, отделни разработки, сполучли-
во бяха проведени няколко конференции. Човек от партийното бюро, явно 
предварително уговорен, на годишното партийно събрание си позволи да 
подхвърли, че хората на института не са дорасли за работа в министерство-
то. Последва, разбира се, хаплива реплика от моя страна, че очевидно някои 
колеги от министерството не са дорасли за научно мислене, толкова нужно за 
дипломатическата дейност. Това ми даде подтик за напущане на МВнР.

Докато бях в МВнР, участвах в делегацията начело с Иван Башев, която 
посети Белград, за намиране изход от задънената улица на отношенията ни с 
Югославия, както и на втората среща в София с Велко Влахович. В Белград сре-
щата започна с трудности. Бяхме поканени на обяд от Димчо Беловски, тогава 
председател на техния върховен съюзен орган. С него се знаехме от Варненския 
затвор. Разменихме няколко думи. След обичайното представяне Иван Башев 
ме дръпна настрани и ми каза, че предвидените речи няма да се произнасят, а 
аз най-бързо да отида да гледам филма за битката при река Неретва (току-що 
пуснат като суперпродукция по екраните) дали няма в него нещо антибългар-
ско. Отидох и за наше облекчение не открих нещо, което да е насочено срещу 
нас, срещу българската армия. Побързах в посолството, където се намираше 
нашата делегация.

На другия ден започнаха официалните разговори. В тях участваше само 
Иван Башев, а ние с Николай Минчев, Станко Рангелов и Любен Дамянов, за-
веждащи отдели в МВнР, останахме в хола. По едно време по лучих бележка от 
Иван Башев: „Можем ли да приемем термина „народ“?“ Става въпрос за насе-
лението на Вардарска Македония. Отговорих също кратко: „Еднакво лошо.“ На 
общия обяд чух Ив. Башев, който явно бе посърнал, да казва на участващите от 
югославска страна: „Вие не искате да разберете, че и ние имаме чувствителност 
и нерви, че като пренасяте аспирациите си на международна почва, и ние неиз-
бежно ще се намесим.“

Остана срещата с Йосип Броз Тито. Заминахме за Любляна. Ние разгледах-
ме града, докато Ив. Башев проведе с Й. Тито разговора, който той резюмира 
еднословно: „Без резултат.“

Няма да се спирам подробно на срещата на Велко Влахович и Кръсте 
Цървенковски с Борис Велчев и Кръстю Тричков. Този път присъствахме 
тримата споменати по-горе – Н. Минчев, Ст. Рангелов и аз, както и Любен 
Дамянов, специалист по Югославия. Още повече че съм запазил материалите 
на срещата – стенографски запис на произнесените изложения, това, което 
подготвихме предварително или в хода на разговора (предадени в архива на 
БАН, папка по македонския въпрос). Но ще засегна още един въпрос, харак-
терен за нравите, които господстваха между МВнР и отдела в ЦК на БКП по 
външната политика.

Няколко дена преди срещата на Б. Велчев с В. Влахович участниците в Бел-
град бяхме събрани във вестибюла на кабинета на Б. Велчев. Щом влезе при нас 
Константин Теллалов, завеждащият отдел в ЦК, вместо обичайния поздрав на 
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висок глас се обърна към нас с думите: „Здравейте, предатели на българ ската 
кауза.“ Никой не отрони дума, но когато влязохме при Б. Велчев и заехме мес-
тата си, аз станах и казах, че не искам повече да участвам в подобни срещи, 
щом секретар на ЦК си позволява да охарактеризира нашата мисия в Белград 
като предателска. К. Теллалов се изчерви. Б. Велчев му се скара, а Иван Башев 
набра кураж и протестира, че в информационния бюлетин на ЦК е публику-
вано съобщение за посещението в Белград и при Тито, без да му го покажат на 
него – министъра и главата на делегацията. Споменавам това само като факти 
на дребнавости, които затрудняваха отношенията между отделите. К. Теллалов 
иначе беше съумял да изгради един силен отдел.

След няколко седмици се обърнах с молба към Иван Башев да приеме мо-
ята оставка като директор на института. Той ме освободи с явно нежелание, но 
скоро отново ме привлече към министерството, този път за член на Изпълни-
телния съвет на ЮНЕСКО. Тъй започна моята дейност в ЮНЕСКО през 1972–
1976 г.

– Тук ще припомня, че покойният Иван Башев бе поставил пред пар-
тийното ръководство въпроса за изработване на глобална стратегия спря-
мо българското население от турски произход, защото той се опасяваше, че 
„след десет години ще бъде късно“. Така, в средата на 70-те години бе създа-
дена специална комисия при ЦК, която да подготви цялостна концепция за 
приобщаване на това население. Избягвахме термина „асимилация“, защото 
бе придобил гражданственост на пълно поглъщане чрез прилагане предимно 
на насилствени мерки. Задачата бе да обхванем всички възможни механизми и 
постове за морално-политически въздействия, за да се осигури равноправното 
участие на това население в стопанския, политическия и културния живот на 
България. Тази комисия работи няколко години, подготви различни варианти, 
които бяха връщани, допълвани, уточнявани. В нея участваха Стоян Михай-
лов, Цветан Николов, Бойко Димитров, Иван Ганев, Йордан Йотов, аз самият, 
включени бяха и другари от окръзите, а през последните години се възглави 
от Александър Лилов. Изработеният от комисията обстоен материал с пред-
ложения и изводи се основаваше на изпитания метод за преодоляване на пси-
хологическите бариери чрез използване на всякакви мерки на доверие, чрез 
издигане на културното ниво на това население, чрез все по-цялостното му 
вливане в общия поток на социалистическото строителство. Узнах по-късно, 
че материалът е бил представен в Политбюро, бил е приет по принцип, без 
обаче да му се даде ход.

Минаха още няколко години и изведнъж бяхме изненадани от съвършено 
различно развитие… Скоро след това зачестиха триумфално-парадните изказ-
вания, че е намерено най-после истинското решение на този труден проблем… 
Остава открит въпросът – от кои и кога е било взето това решение, необвърза-
но дори с формално одобрение на върховните партийни органи…

Понесеният шок не можеше да не раздвижи тюркоезичното население 
рано или късно. Засегнато бе и чувството на демократизъм сред повечето сло-
еве на българския народ. Масовата психоза и изселническата вълна биха били 
избегнати може би, ако не беше грубата намеса с прилагане на силови методи. В 
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резултат на това отношенията между основното българско население и засегна-
тото от смяната на имената се изостриха и вместо единение в страната се заро-
ди конфронтация. А България се оказа в затруднено международно положение, 
почти в изолация, за нарушение на основни хуманитарни принципи.

…Сигурно процесите можеше изцяло да се развият за всички ни по-добре, 
ако беше надделяло разумното становище, изработено още от Иван Башев и 
по-късно от Александър Лилов.

Иван Башев 
и алжирският 
президент 
Хуари Бумедиен 
(Алжир, юни 1969 г.)

Иван Башев 
и унгарският външен 
министър Янош Петер 
(София, 16–21.02.1970 г.)
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ЗА ТИЯ, ОТ КОИТО ПРОИЗХОЖДАМ

Аз, Миряна Башева, съм родена на 11 февруари 
1947 г. в София. Ще кажа нещо повечко за тия, 

от които произхождам. Все пак мен, малко или мно-
го, ме има вече записана в тия или ония анали, ето 
сега и в баш най-електронните, а предците ми са ня-
мали никакъв шанс. Баща ми е роден в средите на 
възможно най-дребната буржоазия. Неговият баща, 
дядо ми Христо (родом от Прилеп), е бил месар на 
дребно. Сколасал е да се разори току преди нацио-
нализацията, та за потомците не остана нищо да си 
реституирнем. Имал е къща, но пък нея англо-аме-
риканците я разбомбили. Баба ми Мария е родом от 
Виена, но е по кръв чехкиня. Дошла е явно не от ху-
баво на младини в България да учи туземчетата на 
немски. И случила на дядо ми. От другата страна 
имам още по-непрестижен произход. Дядо ми Тодор 
Трайков е кукушки преселник в Кюстендил. Загинал 
е през I световна война, майка ми едвам го помнеше. 
Баба ми Спасена е била обикновена надничарка, ско-
ласала да се пресели в София и да припечели колко-
то за паянтово къще с 2 стаи, кухня и външен кло-
зет. Адресът беше „Лайош Кошут“ 51. Там из двора, 
под черешата и в клоните на джанката заедно с бра-
товчедите си изживях едно съвсем човешко и щаст-
ливо детство. И баща ми, и майка ми са участвали в 
антифашистката съ протива, арестувани са, били са 
концлагеристи. Майка ми е била милосърдна сестра 
в „Червен кръст“, където манипулационната й стаич-
ка е служела за „явочна квартира“; оттам е минавал и 
Вапцаров. А са я олепили като ятачка на Цвятко Ра-
дойнов. Лично аз помня скривалището му на „Лайош 
Кошут“ – една хралупа направо в пръстта под дъски-
те в антрето. Майка ми София е била известно време 

Миряна Башева

Миряна Башева – дъщеря на 
Иван Башев, поетеса и журналис-
тка, автор на текстове на песни 
и на сценарии.
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и директорка на Училището за милосърдни сестри. Споменавам го, защото то 
е било под патронажа на царица Йоанна, и за сватбата си майка ми е получи-
ла от царицата голям букет карамфили и една фруктиера. (Аз тая фруктиера я 
направих на сол, но едва ли от републиканство, тогава съм била на 3 години.) 
Баща ми работеше в ДСНМ (ранния Комсомол), в ранния вестник „Народна 
младеж“, в международни младежки организации. Като съвсем малка родите-
лите ми ме влачеха с тях при целогодишните командировки на баща ми за под-
готовка на световните младежки фестивали.

Помня, макар и много смътно, развалините на Берлин; още я нямаше 
Стената и ми купиха кукла от Западния сектор… Бях най-щастлива в периода, 
когато баща ми беше зам.-министър на културата (тогава май КНИК). Покрай 
него опознах десетки незабравими български художници, театрали, писате-
ли, музиканти… И то доста отблизо. Царска Бистрица и Дворецът в Балчик 
бяха почивни станции за творческите съюзи. Може да се каже, че от младини 
дишах творчески въздух. Нямам отчетлив спомен как баща ми е станал ми-
нистър, тогава тъкмо почваха първите ми девически трепети и неговият пост 
е бил последното нещо, което да ме заинтересува. Помня обаче как ми стана 
мъчно да науча, че през еди-кое си лято ще летуваме вече не в любимия Бал-
чик при любимите артистични чешити, а нейде си на Златните пясъци (сега 
това било „Ривиерата“). Преживях го, още повече че първата ми младежка 
любов започна именно там. Но да завърша министерската тема: баща ми не ме 
е водил нито на един прием и нито на едно посещение в чужбина. Само едно 
лято прекарахме отпуска му в СССР, но не в Сочи или Ялта, а на пътешествие 
Иркутск, Братск, Ташкент, Самарканд, Тбилиси (по Военно-грузинския път 
също), Севастопол. И друга привилегия няма да отрека – влязох в английс-
ката гимназия по министерско разпореждане, ние бяхме последният випуск, 
приет без конкурсни изпити.

Ожених се за съученик, днес доц. д-р Александър Алексиев. Имаме дъ-
щеря Марина, сполучливо дете. А разводът ни беше толкова сполучлив, че 
Сашо не само остана най-добрият ми приятел, ами и лекува половината ко-
лектив на в. „Сега“. Учих английска филология, но не се дипломирах. Така си 
ходя нагоре-надолу без висше образование. За министри то не се изисква, по-
литическата кариера може би все още ми предстои. Стихове прописах късно, 
и то на майтап и на руски (чиста случайност) около 23–24-годишна възраст. 
Първите ми пу бликации направиха силно впечатление (извинявам се, ама е 
факт) и покойният Серафим Северняк ме зариби за сп. „Отечество“. Оттога-
ва датира любовта ми към печата. Опитвала съм и други поприща. Обичам 
естрадно-текстовия си период и приятелите си оттогава – покойния Петьо 
(Мъката) Чернев, Богдана, Стефан, Мишо Белчев… те нямат чет. После даже 
в киното, от което нищо не разбирам, се наврях. Заради Рангел Вълчанов се 
прежалих. И тв труженик бях във „Всяка неделя“ по времето на Янчо Таков, 
по приятелска линия. С Рангел Вълчанов правихме и театър в Хасково, и един 
игрален филм („Последни желания“), и няколко документални. Той ме заведе 
в Индия за 3 месеца, друго да не му дължах, за това вечно съм му благодарна. 
Сърцето ми остана в тази страна.



126 изв. бр. – год. XIII

ОЩЕ ЛИЧНИ СПОМЕНИ …

След избухването на демокрацията се наложи по-сериозно да подходя 
към въпроса за хляба насъщен. И тук искам непременно да благодаря на Петьо 
Блъсков и Валери Найденов. Ако не бяха ме взели в „24 часа“, сега нямаше да 
съм в „Сега“! А това вече щеше да е ужасно… А най-личната ми биография, тая, 
за която на всяка цена бих премълчала, е в стиховете.

 НА БАЩА МИ

 Не се прощавам с теб. Не се прощавам.
 Не знам, че си загинал.
 Не искам и да знам.
 Не искам да те няма.
 Не искам да съзнавам –
 отиде си, тъй както тръгна.
 Сам.
 Не се прощаваме.
 До мене ще останеш мълчалив.
 И земното ни време, макар и да е кратко,
 ще те опази –
 хубав,
 мой единствен,
 жив.
 Не се прощавам, татко.
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40 години след трагичната гибел на Иван Башев се появи книга за 
него. На 21 януари 2010 книгата бе представена на тържество в зала 
№ 9 на НДК в присъствието на повече от 400 почитатели на Башев. 
Встъпително слово произнесе председателят на Съюза на български-
те писатели Николай Петев. Приветствия изпратиха председателят 
на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и генералният директор на 
ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. 
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ВИДЕН ДИПЛОМАТ И 
ПОЛИТИК
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ПОКЛОННИК НА ИСТИНАТА И 
ОТГОВОРНОСТТА
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ИМАМЕ НУЖДА И СЕГА ОТ ИВАН БАШЕВ

Това, което много ми се иска сега, е да изразя мое-
то уважение към човека, политика, държавника, 

дипломата Иван Башев.
На всички длъжности, на които е работил, но 

най-вече като министър на външните работи, той 
прави впечатление с това, че е различен. Всеки е раз-
личен в общоприетия смисъл на различност на хо-
рата и аз приемам тези оценки и характеристики на 
различността при Иван Башев, включително че не е 
ползвал почивни домове, че е ходил пеша на работа, 
че е живеел под наем в държавно жилище. Но според 
мен голямото различие, с което впечатлява Иван Ба-
шев, е в неговия стил и начин на работа. Като човек, 
който е не само политическа, партийна фигура, а и 
професионалист, точно в стила и начина си на работа 
той се проявява като професионалист от най-висока 
класа, професионалист, при когото има удивително 
съчетание на дарба с голямо трудолюбие, много зна-
ния и изключително широка култура.

Иван Башев впечатлява и с това, че е един спо-
коен, уравновесен, стабилен, солидно стоящ на сво-
ето служебно място държавник. Впечатлява и със 
своето обаяние, което според мен може да се опише 
с една неизползвана дума, а тя е – с непропагандния 
си начин на мислене и на действие, което се изразява 
включително и в това, че умее да разговаря спокойно, 
с непропаганден език, когато излага своите идейни 
убеждения и принципи.

Както в публикувания в сборника спомен на Ва-
лери Петров се казва, Иван Башев беше човек, който 
рядко можеше да се срещне по онова време. А днес 
– още по-рядко.

Иван Башев е пример за това как се работи за 

Ангел Марин

Ангел Марин – вицепрезидент 
на Република България
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България – с всеотдайност, умно, скромно, без изхвърляне, без показност. С 
умението да разговаря спокойно, включително и с хора, които имат различни 
от неговите убеждения, разбирания и тълкувания. А в човешки план той показ-
ва как се работи за България и с отношението си към хората, тъй като все пак 
всеки съди за държавата по това как представителите на държавната власт се 
държат с човека.

Иван Башев е пример как се отстояват интересите на България. Той с дело-
то си е един добър урок за хората, които формират, които провеждат външната 
политика на държавата, как трябва да работят. Като външен министър, той е 
образец, който и досега не е достигнат.

Оказа се, че във времето, когато е живял Башев, във времето на Иван Ба-
шев, в нашето време, страхът, който според някои е съществувал и който се 
описва в някои опити за „хроники“, не е могъл да превърне всички в лицемери 
и подлизурковци. Иван Башев и като министър на външните работи, и като 
човек е доказателство, че какъвто и страх да е имало, той не го е превърнал в 
лицемер, в човек, който се нагажда към мнението на тези, които са над него. Ес-
тествено той не е можел да провежда като министър на външните работи поли-
тика, която да не се подкрепя и да не е съгласувана с държавното и партийното 
ръководство тогава. Големият въпрос е, че дори и при тези условия, дори и при 
такова разбиране, не всеки може да направи това, което е направил Башев.

И какво се оказва? Оказва се, че в нашето време, във времето на Иван Ба-
шев, страхът, който е съществувал, доколкото и какъвто го е имало, е направил 
слабите хора, които не могат да го овладеят и превъзмогнат – подлизурковци, 
а такива като него – силни личности, са преодолели този страх и са съхранили 
своята чест и достойнство. Но кажете ми – в кое време няма страх? И няма ли 
страх и днес, и сега?

Тази книга, с която ние вече разполагаме, този сборник ни дава възмож-
ност да придобием представа за времето на Иван Башев, за него и за хората 
като него. Тя е сериозен принос не само за историята на дипломацията, а и за 
нашата съвременна история, защото допринася да не бъде заличена следата, 
оставена от времето и хората като Иван Башев и лично от Иван Башев. Това ни 
е необходимо, за да имаме увереност и в бъдещето. За нас е важно да знаем, че 
Иван Башев и други хора като него в онова време са живели, работили са и са 
дали много за България.

Книгата е съставена по много интересен начин и поради това според мен 
ще постигне своите цели. Тя е съчетание на резултат от изследване и цитира-
не на архиви и документи и със значителен превес на живи спомени. Това е 
един според мен добър път, за да може да се доближим максимално до истина-
та за Иван Башев и за неговото време. А освен това тя е плод на много автори. 
Беше споменато – повече от 60 автори. Аз съм я прочел почти цялата. Фак-
тът, че толкова много автори са включени със своите спомени, разсъждения 
и мнения за Иван Башев, показва колко дълбока и разностранна е неговата 
дейност, за да е необходимо много хора да споделят впечатленията си за нея. 
По този начин максимално се доближаваме до истината за човека Иван Башев 
и за неговото дело.
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Книгата запълва празни полета. Книгата изпълва вакуум. Книгата про-
гонва забравата. Книгата отдава заслуженото, което е много важно за неговите 
близки, за неговите родственици, за неговите приятели, които държат на па-
метта на Иван Башев. Но това е много по-важно за нас, сънародниците на Иван 
Башев. Защото, още веднъж ще го повторя – това нас ни прави по-спокойни и 
по-уверени в бъдещето.

С тази книга – оказва се – ние всички, както и неговата дъщеря Миряна, не 
се прощаваме с Иван Башев, най-малкото поради това, че ние не сме го забрави-
ли. Най-малкото и поради това, че ние имаме нужда и сега от Иван Башев. Тази 
книга ще заема своето почетно място в нашите библиотеки. Но още по-важно е, 
че от тази книга хората след нас ще узнават за Иван Башев и ще научават какъв 
изключителен политик, държавник и дипломат е имала България!
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ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИТ КЪМ 
ЕДНА ГОЛЯМА ЛИЧНОСТ

Тази вечер, в тази зала има много символика.
Случайно или не, но в нея сега се „срещат“ два-

ма приятели – Дечко Узунов, чието пано е пред вас, 
и духовният аристократ Иван Башев – две личности, 
свързани с топли чувства един към друг, две лично-
сти, оставили своите дълбоки следи в културния жи-
вот на България.

В началото чухте изпълнените от г-н Симе-
он Панов рапсодия „Вардар“ на Панчо Владигеров 
и „Унгарска рапсодия“ на Ференц Лист. Едното ни 
напомня за македонския бащин корен на Башев, а 
другото – за майка му, родената в тогавашната Авст-
ро-Унгарска империя чехкиня, израснала във Виена. 
Баща и майка, дали на сина си името на двамата му 
дядовци, най-славянското име – Иван.

Никак няма да е преувеличено, ако кажа, че сим-
волика има и в присъствието на президента Желев, 
вицепрезидента Ангел Марин, в това, че в залата са 
представители на дипломатическия корпус, видни 
политици и не на последно място – приятели, съ-
трудници и почитатели на Иван Башев, много хора, 
помнещи и ценящи неговото дело (неслучайно каз-
вам „дело“, а не „дейност“).

Особено ми е приятно да ви съобщя, че сред нас 
са внучката на Башев – Марина, неговата сестра Ма-
рия и съпругът й проф. Драмалиев.

Тържествената атмосфера в залата недвусмисле-
но показва, че България знае как да отдаде заслуже-
на, макар и малко позакъсняла във времето, дълбока 
почит към своите големи личности. А Иван Башев е 
именно такъв – внесъл свой голям личен принос за 
развитието на Нова България.

Николай Петев

Николай Петев – литерату-
рен критик и публицист. Ав-
тор е на книгите „Тук, във вре-
мето“ (1982), „Поезия и пози-
ция“ (1985), „Фарът и неговият 
пазач“ (1989), „Зад завесата на 
политическия театър“ (1997) 
и „Фарът, пазачът и вятърът“ 
(2006). Председател е на Съюза 
на българските писатели и пред-
седател на Управителния съвет 
на Агенция София-прес.
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Башев беше явление не само в българската дипломация, не само в поли-
тическия живот на България, но и в нашия културен живот. Двама автори на 
спомени, които добре го познават (един дипломат и един поет), стигат само-
стоятелно до извода, че у Башев съжителстват две личности на равни начала, 
и двете ярко изявени – на външнополитически и на културен деец, и че той би 
бил също толкова успешен министър на културата, колкото бе като външен 
министър.

Хубавите думи за Башев в тази книга, написани близо 40 години след 
смъртта му, са, безспорно, едно публично признание за неговото дело. Българ-
ската поговорка „по-добре късно, отколкото никога“ в случая е уместна и по 
едно друго съображение – някои спомени и оценки за Башев сега са казани в 
прав текст, без да има нужда да се съобразяват със стари идеологеми. А събити-
ята през изтеклия период потвърдиха по един безспорен начин негови анализи, 
оценки и прогнози за българската външна и културна политика. Те продължа-
ват да „работят“ и днес. Имат стойност на политическо завещание.

Неговият извод от изстрадания исторически опит на България, че от на-
шата политика зависи да не се създават условия за съюзяване на наши съседи 
против нас, е с непреходно значение за българските политици, които трябва да 
се осъзнаят, че интересите на България изискват балансирана и национално 
ангажирана дипломация в различни азимути.

Неговите виждания за европейската политика на България, по-специално 
за сътрудничеството с вече укрепващия тогава Общ пазар, някои практически 
стъпки, предприети пак от него още през 1966 г. страната ни „да пробие и да 
влезе в този процес“, звучаха по онова време като ерес, а днес се реализираха 
– станахме редовен и равноправен член на Европейския съюз.

А онова, което Башев пръв започна да прави в областта на духовния жи-
вот още като заместник-министър в културното министерство, положи нача-
лото на откриването на България към света. Башев беше нестандартен, чужд на 
догматиката и шаблона. Търсеше и намираше решения на възникващи пробле-
ми в политиката, включително и в културната, които отговаряха най-добре на 
интересите на страната. Някои виждат в това едва ли не проява на несъгласие 
с партийната политика. Като творческа личност той имаше, разбира се, своя 
визия по някои проблеми. Оценяваше достигнатото в обществено-политичес-
кия и културния живот на страната през 50-те и 60-те години като важно по-
стижение, но намираше, че по-нататъшният напредък изисква нови решения 
в съответствие с изменящата се международна действителност и нови кадри, 
способни да вземат такива решения. Но това не го правеше дисидент. Башев бе 
принципен, по-точно казано – талантлив, принципен политик. И в сложни и 
трудни моменти намираше начин да отстоява линията на партията от партий-
ни позиции. Башев никога не правеше компромиси по въпроси от съществена 
важност за България.

Като политик и дипломат, Башев беше деец с нестандартна кройка, рядко 
съчетание на творческа смелост и такт, на широта на мисълта и човешка чувст-
вителност. В спомените на всички свои съвременници е представен като човек 
безукорно честен, скромен и дисциплиниран. Ако трябва да посоча образец на 
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съчетание на морал и политика, такъв образец, без съмнение, е Иван Башев.
Оценявайки делото му, не бива да забравяме думите на Левски, че „Време-

то е в нас и ние сме във времето. То променя нас, а ние променяме него.“ Башев 
беше човек на своето сложно време.

Университетското издателство „Свети Климент Охридски“ с директор 
писателя Димитър Томов за пореден път ни поднася едно разкошно издание, 
оформено полиграфично по възможно най-елегантния начин. В това проли-
чава, освен всичко друго, и уважението, и признателността на издателя към 
достойния българин Иван Башев.
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КНИГА ЗА ЕДИН БЕЛЕЖИТ ПОЛИТИК, 
ДЪРЖАВНИК И ДИПЛОМАТ

Идеята за тази книга, посветена на Иван Башев, 
се появи в разговор със Соня Бакиш близо до 

неговата 90-годишнина. Ние съзнавахме, че достига-
нето до достоверни източници, отговарящи на мно-
гообразието на неговата професионална дейност на 
обществено-политическото, културното и диплома-
тическото поприще, изисква сериозна подготвителна 
работа за съставянето на мемоарен сборник, достоен 
за един знаменит политик, държавник и дипломат.

Мемоарната книжнина познава множество жан-
рове – от религиозните „похвални слова за учителя“ 
до традиционните академични посвещения, под фор-
мата на съчинения на колеги и ученици на юбиляря. 
Подобен специален мемоарен сборник е известен още 
през Средновековието на латински език и до днес под 
наименованието Liber Amicorum (Книга на приятели-
те), Festschrift (Празнична книга, посветена на юби-
ляря), според немските академични традиции, или 
Mélanges (сборник от различни научни съчинения, 
посветен на юбиляря) във френската университетска 
практика. Тези сборници се представят обикновено в 
края на университетската кариера на юбиляра.

У нас съществуват няколко вида мемоарни съ-
чинения. Едни от тях се отнасят най-често до важни 
исторически събития, описвани от участници, съв-
ременници или изследователи. В тази категория се 
очертават епохалното мемоарно съчинение на ново-
български език „Житие и страдание грешнаго Соф-
рония“ на Софроний Врачански, в началото на XIX 
век (около 1805 г.), монументалните „Записки по бъл-
гарските въстания“, т. І и т. ІІ на Захарий Стоянов и 
забележителната документална проза „Строители на 
съвременна България“ на Симеон Радев в три тома.

Александър Янков

Александър Янков – професор 
по международно право, член-ко-
респондент на БАН; зам.-предсе-
дател на БАН (1988–1991); пос-
ланик; заместник-министър на 
външните работи (1976–1980), 
народен представител в НС 
(1981–1985) и във Великото на-
родно събрание, председател на 
Националната асоциация за меж-
дународни отношения, съдия в 
Международния трибунал по мор-
ско право, Хамбург. Има десетки 
публикации на български и чужди 
езици по международно право.
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През последните десетилетия в българската мемоаристика се появиха 
множество авторски произведения, които имат автобиографичен, по-скоро из-
поведен характер. Повечето мемоарни сборници са съставени от текстове на 
съвременници за известни и заслужили, според съавторите, обществени или 
политически личности. Този модел на мемоаристика отговаря повече на споме-
натия тип „книга на приятелите“.

Съставителите на настоящия сборник, посветен на делото на Иван Башев, 
имайки предвид неговата пословична скромност и всепризната добросъвест-
ност и обективност, се стремяха при определяне на целите, съдържанието, 
структурата и използваните документални източници да се придържат към 
обективно и достоверно представяне на неговата роля като политик, държав-
ник и един от строителите на съвременната българска дипломация в определен 
период от политическата история на България.

Разбира се, съставителите на тази книга уважаваха и се съобразяваха с 
натюрела на изказа на всеки съавтор и с неговата свобода да изрази своето 
мнение. В книгата са включени възпоменанията и становищата на дипломати, 
писатели, политически и обществени деятели, журналисти, театрални дейци и 
служители на Министерството на външните работи.

При подготовката на книгата бе обърнато особено внимание на три основ-
ни изисквания.

Първо, сборникът да съдържа колкото е възможно по-точни и обективни 
факти и биографични бележки и спомени на български и чуждестранни съвре-
менници.

Второ, да се отдели място не само на мисията на Иван Башев, но и на ис-
торическия обзор и на научните изследвания на културния живот и на бъл-
гарската външна политика, по-специално – балканската политика на България, 
както и да се очертае характерният стил на Иван Башев като ръководител на 
българската дипломация през десетилетието между 1962–1971 година.

И трето, да се чувства присъствието на Иван Башев в книгата, не само 
като обект, а и като субект съавтор, с извадки от негови доклади, предложения 
и изказвания.

Изтъкнатите три основни съставни части, взети заедно и в своето взаимо-
действие, навярно надхвърлят традиционния мемоарен модел. В този формат, 
наред с мемоарните елементи, книгата добива по-широко познавателно и науч-
ноизследователско значение, не само като сборник от възпоменания на сърат-
ници, а наред с това и като източник на историческа информация. Заслужава 
внимание и още една особеност. В спомените за Башев се разказва като за двама 
души – за дипломата и за културния деец. Той е и едното, и другото, но осъ-
ществено от една личност. Така тази книга може да достигне до широка по об-
хват читателска аудитория от дипломати, специалисти по външна политика и 
международни отношения, студенти с интереси в областта на международното 
право, международните отношения и дипломатическата история на България, 
но също така и до деятели на изкуството и културата.

Ние сме решили да я доведем до знанието на научни дейци и студенти от 
няколко университетски и научни института, където наред със запознаването 
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на аудиторията със съдържанието на сборника той да се продава в универси-
тетските книжарници, да присъства в библиотеките и на индивидуални чита-
тели.

С тази книга ние засвидетелствахме нашата дълбока почит към личността 
и делото на големия български интелектуалец, държавник и дипломат Иван 
Башев.

Изказваме благодарност на над 60 български дипломати, политици, пи-
сатели, художници, театрални, музикални и други културни дейци и чуждест-
ранни държавни дейци и дипломати, които със своето участие в този сборник 
допринесоха за обрисуване на многостранната политическа, държавническа и 
дипломатическа дейност на Иван Башев и обогатиха съдържанието и значи-
мостта на книгата.

Благодарим на многобройните спомоществователи за подкрепата, която 
ни оказаха в трудните дни на подготовката, отпечатването и разпространени-
ето на тази книга. Без тяхната помощ за преодоляването на финансови, техни-
чески и търговски трудности и препятствия тя не би могла да заеме достойно 
място в българската мемоаристика.

Особена благодарност дължим на съавторите на сборника, които допри-
несоха за новите елементи в съдържанието и формата на подобно мемоарно из-
дание. Архивните документи, снимковият материал от личния архив на много 
колеги обогатиха дипломатическата хроника и източниците. Изказваме искре-
на благодарност на участниците в сборника за съдействието, което ни оказаха 
с оригинални и непубликувани архивни източници и снимки.

Графичното оформление на книгата, нейното узряване от ръкопис до за-
вършена издателска ценност дължим на професионализма и всеотдайността на 
нашата сътрудничка Ненка Панова – за секретарската дейност и предпечатната 
подготовка, за майсторството на художника Парашкев Фереджанов. Книгата 
стана материален печатарски арт факт благодарение на Университетското изда-
телство „Св. Климент Охридски“, което ни представи едно отлично полиграфи-
ческо издание. Неговият директор – писателят Димитър Томов, възпитаник на 
Юридическия факултет на Софийския университет, неговите сътрудници г-жа 
Весела Ковачева, главната редакторка на издателството г-жа Маргарита Крумо-
ва и техните колеги проявиха изключителна съпричастност и компетентност.

В заключение бих искал да подчертая, че се надявам книгата, която ви 
представяме тази вечер, посветена на забележителния политик, държавник и 
строител на съвременната българска дипломация Иван Башев, да бъде посрещ-
ната и оценена по достойнство от читателите, като принос в историята на бъл-
гарската външна политика и дипломация.
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МОСТОВЕ КЪМ ДНЕШНИЯ ДЕН

Българо-гръцките преговори през 1964 г. завър-
шиха с подписването на 12 спогодби, изиграли 

важна роля за нормализиране на двустранните отно-
шения. В книгата „Иван Башев. Политик, държавник, 
дипломат“ последният мохикан от групата експерти, 
работили под ръководството на Башев по тези пре-
говори и спогодби – проф. Александър Янков, в ме-
моарните си бележки за пръв път ни поднася досто-
верно описание за протичането на преговорите и за 
ролята на Башев за успешното им приключване. Това 
според мен е един от най-важните и значими матери-
али в сборника.

Може с основание да се твърди, че с този дипло-
матически успех на Башев започна неговата успешна 
балканска политика, а и успешната му дипломатиче-
ска кариера изобщо.

Мислех, че го познавам добре. Но спомените на 
другите обогатиха представите ми за него, раз криха 
неподозирани страни в неговото минало, нови чер-
ти в неговия образ като човек и в дейността му като 
дипломат и особено като културен деец. Научих нап-
ример, че молбата му през 50-те години да постъпи 
на работа в Министерството на външните работи 
като легационeн аташе била резолирана от министъ-
ра „няма качества“. И, слава богу, защото след това 
едва ли щеше да стане министър. Знаех за близостта 
му с хората на духа – изтъкнати дейци на изкуство-
то и културата, но бях силно впечатлен от факта, че 
те са го възприемали като един от тях. Това утвърди 
убеждението ми, че той би могъл да бъде не по-мал-
ко успешен и като министър на културата. Не знаех, 
че една клонка на родословното му дърво по майчи-
на линия го свързва с родата на бившия президент 

Любен Петров
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на Чехословакия генерал Лудвиг Свобода. (Името на майка му е Мария Йохан 
Свобода.) Известно ми беше уважителното отношение на Кув дьо Мюрвил към 
него, но не знаех, че с не по-малко уважение са се отнасяли и Алдо Моро, Пиер 
Армел, Бруно Крайски, У Тан и други световноизвестни дипломати.

Книгата е посветена на Иван Башев. В нея обаче участва и самият Башев 
– със свои изказвания, речи, доклади, интервюта, предложения до Политбюро 
по ключови проблеми на външната политика на България. Ще си призная: пър-
воначално това ми се стори неподходящо за мемоарен сборник. Впоследствие 
се убедих, че неговите „спомени“ са нещо като документален разказ за важни 
събития през 60-те години, летопис не просто на очевидец, а на активен участ-
ник в тях. Така те излизат от архивите, оживяват отново и стават достояние на 
новите поколения, продължават да „служат“.

Какви мостове прехвърля Башев към нашето съвремие?
Те са най-малко три. И първият, безспорно, е новата балканска политика 

на България. Тя не беше само негово дело, но той има изключителни заслуги за 
нейното разработване, провеждане и утвърждаване.

Неговата обща характеристика на Балканите през 60-те години е порази-
телно сходна със сегашната. „На Балканите, изтъкваше той, положението ни-
кога не е било просто. Редуват се цикли на предишни тенденции, възникване 
на нови или отслабване на съществуващи по-рано. В една посока действат едно-
временно и положителни, и отрицателни фактори.“

Тази непроста балканска ситуация не предопределяше избора на поли-
тиката на добросъседство и сътрудничество. Не по-малко основание имаше и 
следваната тогава от нашите съюзници политика на конфронтация. Новата бъл-
гарска политика на Балканите бе резултат от преосмисляне на историче ския ни 
опит, от осъзнаване и упорито отстояване на националния интерес. Тя бе „про-
изведена в България“, излизаше отвъд рамките на наложени отвън стереотипи 
и не събра овации от съюзниците ни. Но резултатите потвърдиха правилността 
на поетите отговорности. Башев живееше и работеше с разбирането, че на това 
малко кътче, Балканите, малка България може да играе важна активна, а и са-
мостоятелна роля, да отстоява ефективно свои национални интереси.

Съвременно звучене имат формулираните от него ключови опори на бъл-
гарската балканска политика:

– „Преди всичко от нас, от нашата политика, от нашите конкретни ходове 
зависи да не се създават условия за сближаване или обединяване на нашите 
съседи против нас, за изолиране на България на Балканите.“

– „Нашата политика на Балканите не бива да се подхранва от преувеличен 
исторически патос и от емоции, да се стреми към конфронтация, а да почива на 
хладнокръвна преценка на реалностите на развитието.“

– „Необходимо е да се проявява по-голяма инициативност и активност, 
повече задълбоченост, прозорливост и въображение … при осъществяване на 
мероприятията, които спомагат за постигане на нашите политически цели на 
Балканите.“

Вторият мост е отстояването на интересите на страната. Башев ни 
остави образци на достойна защита на жизнени национални интереси. През 
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1970 г. той отиде на преговори с гръцкото правителство, с т.нар. режим на пол-
ковниците. Да се решиш на такава стъпка в условията на неизживяна враждеб-
ност и подозрителност след войната, когато и в политическия връх в България 
(Политбюро на БКП) имаше нееднозначни мнения по тази инициатива, да пре-
говаряш с режим, когато всички европейски страни, включително и съюзници 
на Гърция, да не говорим за съюзниците на България, са го осъдили като неде-
мократичен, диктаторски, да ги завършиш успешно, като отстоиш българския 
интерес, без при това да предизвикаш международно неодобрение – това е едно 
от върховите постижения на съвременната българска дипломация. Няма да е 
пресилено, ако кажа, че преговорите с Гърция през 1964 и 1970 г. са „звездният 
миг“ в дипломатическата кариера на Иван Башев.

В сегашния сложен геополитически свят, когато взаимните интереси на 
държавите са така преплетени, а многостранните съюзи и организации при-
добиват такова въздействие върху националните правителства, за българския 
политически елит е от първостепенна важност да намира онзи баланс между 
националния интерес и изпълнението на международни задължения, който 
осигурява достойно за уважение поведение. Наши съседи го правят и то ус-
пешно.

Третият мост е идеята за повишаване на ролята и мястото на малките 
и средните държави в световната политика. Може би опитът от 60-те години 
с балканските ни съседи му е помогнал да стигне до тази идея. Тя беше замис-
лена от Башев като основна тема в изказването му на юбилейната 25-а сесия 
на Общото събрание на ООН през 1970 г. В условията на Студената война, на 
остра конфронтация между САЩ и Съветския съюз Башев съзираше поле за 
полезна изява на малките и средните държави, които биха могли да омекотя-
ват кон фронтацията и да подтикват великите сили към сътрудничество. Нещо 
повече, негово убеждение беше, че народите на малките и средните държави не 
могат и не са длъжни да стоят настрана от решаването на най-важните проб-
леми на съвременните международни отношения. Не стана. „Големите“ в ООН 
съзряха в тази идея опасност за световния мир и за самата организация. Башев 
не се отказа, постави я в друг контекст, в който обаче тя загуби първоначалния 
си замисъл. А беше пример на „прозорливост и въображение“. Но „идея, която 
веднъж се пробуди, не ляга отново да заспи“ – по думите на кубинския поет 
революционер Хосе Марти. Идеята на Башев не заспа, намери своето място в 
нашия глобализиращ се свят и започна да работи в ЕС и в други международни 
организации.

Във връзка с дейността на Башев като министър бих искал да спра вни-
манието на два момента. Първият. По всяка важна външнополитическа ини-
циатива той е получавал съгласието и подкрепата на Тодор Живков. Иначе не 
можеше и да бъде. При съществуващите различия в партийния връх по такива 
примерно инициативи като преговорите с Гърция през 1964 и 1970 г. Башев не 
би могъл да ги осъществи без рамото на Живков. Второ. В някои от спомените 
се прокрадва алюзия, че Башев е имал виждания, които го очертавали едва ли 
не като дисидент. Това, разбира се, не е така. Като творческа личност, той беше 
устроен като новатор в мисленето и действието. Да, беше нестандартен, изпол-
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зваше новаторски подходи в търсенето на най-доброто решение за България, 
възразяваше на мнения на силните на деня, спореше, но беше дисциплиниран и 
се придържаше към приетите решения. Имаше свои предпочитания в областта 
на изкуството, ценеше например творчеството на художниците модернисти, но 
винаги е действал в рамките на културната политика на партията.

Башев може да служи за образец на днешни и утрешни политици и дипло-
мати и със своето безкористно родолюбие, с умната си и далновидна защита на 
интересите на България на международната арена, както и с човешките си ка-
чества и професионализъм – едно прекрасно съчетание на морал и политика.

В малка България Башев се доказа като дипломат от европейска величина.



145

ЦЕННА МЕМОАРНА КНИГА …

ГОЛЕМИТЕ УРОЦИ НА ИВАН БАШЕВ

В ръцете ни е една полезна, макар и малко късно 
появила се книга, много необходима в бездухов-

ните ни дни, защото обстойно запознава любозна-
телния българин с живота и голямото дело на един 
достоен човек – политик, държавник, дипломат, кул-
турен деец – Иван Башев. Изключително интересни-
те спомени на хора, които са работили с него, възк-
ресяват добросъвестно образа му, като всеки автор, 
разказвайки за своите срещи с Башев, за всичко, ко-
ето са вършили в различни сфери на нашия общест-
вено-политически и културен живот, добавя ценни 
щрихи към сложния му портрет на обичан и уважа-
ван ръководител.

Аз накратко ще се спра на някои моменти от 
дейността на Башев в областта на културната поли-
тика, която ме интересува, така, както съм я видял в 
сборника, посветен на Иван Башев.

Всички автори подчертават, че той е притежавал 
сериозен интерес към литературата, театъра, музи-
ката, живописта, към случващото се в различните 
творчески съюзи в онова сложно време. Башев се е 
интересувал, напълно основателно, от настроенията 
сред интелигенцията, подкрепял е разумните пред-
ложения, перспективните експерименти, подкрепял 
е отделни личности и ги е призовавал към още по-го-
ляма инициативност. Всеки творец ще разбере какво 
значи това и ще намери в себе си думи, за да изрази 
благодарност към извършеното от Башев. Нека в ско-
би да кажа, че този стил на работа, позабравен в по-
късните години, е полезно да бъде поддържан и сега, 
когато културата у нас във всичките й параметри не е 
на висотата, на която би трябвало да бъде. Причини-
те за това са много, не е тук мястото да се спирам на 

Драгомир Шопов

Драгомир Шопов – поет и пу-
блицист. Работил е в БНР и в. „Зе-
меделско знаме“. От 1999 г. е ли-
дер на Българския земеделски съ-
юз „Ал. Стамболийски – 1899“. На-
роден представител в 37-ото и 
38-ото Народно събрание. Член е 
на СБП и СБЖ. Издал е 23 книги – 
поезия, публицистика, стихове за 
деца. Негови творби са преведе-
ни на полски, руски, румънски, бе-
лоруски, френски, английски, сръб-
ски и др. езици.
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тях. Но поведението, широтата, далновидността на Башев при разбирането и 
решаването на възникналите проблеми са пример и за бъдните поколения.

Нека да подчертая, че като народен представител в странджанския регион 
той се е интересувал от дейността на читалищата, от културния живот в селата. 
Помислете си само колко трудно живеят днес нашите читалища, истински кре-
пители на народния дух, как едва-едва мъждукат тези безценни светилници на 
българщината. Така ли трябва да бъде?

Силно впечатление ми направи разбирането, с което Башев е приемал и 
коментирал майсторството на такива крупни художници като Шагал и Матис 
например, а също и фактът, че е чел в оригинал някои от големите световни 
писатели. Значи този обременен с толкова важни държавни дела човек е нами-
рал време и за удовлетворяване на своите духовни потребности. За да получа-
ва нови знания, да разширява хоризонтите на своята култура. Не ми се иска 
да коментирам какво е положението с нашите държавни мъже днес. Напълно 
подкрепям думите на един от авторите в книгата, който говори за Башев като 
за ренесансова личност. Такава оценка никак не е пресилена. Поместените ма-
териали в книгата я потвърждават.

Заслужава да се отбележи още нещо – методът на работа на Башев, и по-
конкретно – деликатният маниер на поведение, ненамесата с груби ръце в дей-
ността на творческите съюзи. Това е изключително важно. Като се има предвид 
колко капризни са творците, колко са самонадеяни понякога. Подходът на Ба-
шев към тях заслужава да се оцени по достойнство. Той е давал възможност 
да се разгърне в необходимите мащаби инициативността на творческите лич-
ности, които са знаели, че има кой да бъде до тях, да ги разбира и предпазва от 
грешки, да ги защити, ако са неправилно критикувани. И резултатите са били 
налице. Много може да се говори за постиженията на българските писатели, ху-
дожници, театрали, публицисти, журналисти и музиканти по времето на Иван 
Башев, когато е бил началник на управление в Министерството на културата 
и после заместник-министър на културата. Достатъчно е да споменем имената 
на Катя Попова и Панчо Владигеров, на Леон Даниел и Вили Цанков, на Шмир-
гела и Кирил Цонев, на Бенчо Обрешков и Дечко Узунов, на Валери Петров, 
Христо Ганев, Богомил Райнов, Леда Милева, Павел Матев, Богомил Нонев, да 
не изброявам всички. Те са били убедени, че в негово лице имат човек, който 
ги разбира и цени и на когото винаги могат да разчитат. Ето още един урок по 
поведение, за съжаление останал в миналото.

Обърнете внимание – всичко, за което говоря, което е било толкова не-
обходимо и полезно за нашето изкуство и култура, се извършва в един твърде 
сложен и противоречив период на размразяване в тези области, за които стана 
дума. Това изрично се подчертава в книгата. И още нещо важно – Башев не при-
ема под никакъв предлог догматизма в културната ни политика, доколкото този 
догматизъм е съществувал по негово време,. Нека отидем още малко по-далече 
– този високоерудиран мъж е настоявал да се изучава и използва чуждият опит, 
гаранция за добри бъдещи успехи. Затова някои справедливо подчертават, че 
Иван Башев бе изпреварил своето време. А според един уважаван културен 
деец, той е бил „човек на всички времена“.



147

ЦЕННА МЕМОАРНА КНИГА …

Много, ако не всичките, от творците споменават, че са били щастливи от 
познанството си с Башев, оценявайки неговата ерудиция, мъдрост и далновид-
ност, неговата скромност и надмогнатата суета. Един известен театрал пише, че 
той е бил твърде различен от хората на „голямата власт“, че избягвал да почива 
в луксозни резиденции, че твърде често се е движил пеш по софийските улици, 
че, поради всичко това, е минавал едва ли не за чудак. Още – че и като минис-
тър е живеел под наем… Боже, колко много уроци ни преподава Иван Башев 
и колко полезно би било те да не се пренебрегват, а да се познават и прилагат в 
трудните условия на нашето настояще!

Спирам се на тези факти, защото те ни помагат още по-добре да разберем 
и оценим този голям човек Иван Башев. Без каквото и да е съмнение, той би бил 
много нужен на днешния български живот, когато под различни давления и об-
вързаности много културни пластове са раздвижени в неразумната посока, ко-
гато нашата творческа интелигенция в голямата си част страни от най-важните 
политически и социални проблеми на България, когато обликът ни на духовно 
извисена страна е силно накърнен, когато е потиснато под пластовете лъжи, 
неверие и чуждопоклонничество нашето чувство за национално достойнство. 
Колко са необходими днес истински родолюбци, хора на дълга и честността, 
хора на справедливостта, за които най-важно е доброто на Отечеството, както 
е за Иван Башев! Нека открито да признаем, че такива хора липсват в антологи-
ята на нашия политически живот. И негативните резултати са налице.

Иска ми се да вярвам, че изваждането на Иван Башев от незаслужената 
забрава чрез тази книга ще помогне на много, особено на по-младите, да си 
отговорят на редица въпроси, на които много често те не са в състояние да 
намерят верния отговор. За да се изграждат като достойни българи, да не прене-
брегват своя род и родина, да уважават миналото на своето Отечество, да не се 
поддават на лесни съблазни и чуждоземни примамки, да не вярват на случайни 
конюнктурни политици и да знаят, че над всичко стои и винаги ще стои Бълга-
рия. И в това е един от големите уроци на големия българин Иван Башев!
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БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА*

Няма да започна с тривиалното обръщение „дами 
и господа“, а с по-точното и истинско – „Уважа-

еми почитатели на Иван Башев“.
Виждам, че много от присъстващите на тази „за-

дочна среща“ с него бяха и на тържеството за пред-
ставяне на сборника „Иван Башев. Политик, държав-
ник, дипломат“ на 21 януари в НДК. Въпреки че на 
него поетът Драгомир Шопов говори за Башев като 
личност с голяма културна ерудиция, за политика, 
изиграл голяма лична роля за развитието на българ-
ската култура по онова време, акцентът – съвсем ес-
тествено – беше поставен повече върху държавника 
и дипломата.

Също така съвсем естествено се породи и иде-
ята за друга среща – с другия Иван Башев. А за да се 
проведе тя тук и сега, „виновник“ е Михаил Белчев, 
директор на Столичната библиотека. В негово отсъс-
твие по служебни причини му благодаря и от ваше 
име.

Преди време, в разговор в тесен кръг, професор 
Александър Янков, сътрудник и приятел на Башев, 
го нарече „триизмерна личност“ – общественик и 
политик–дипломат–културен деец. Ще си позволя 
да кажа, че тази „триизмерност“ ще видим в анфаса 
на Башев, но не по-малко значими и изчистени са не-
говите два профила – на дипломата и на културния 
деец. Тази вечер ще видим повече именно този вто-
ри профил. Тук се изкушавам да цитирам мисълта на 
друг професионално и лично близък на Башев човек 

Иван Д. Спасов

* Слово, при произнасянето на което на срещата на култур-
ните дейци на 4 март 2010 г. в Столичната библиотека Иван 
Д. Спасов почина.

(1938–2010)
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– посланик доктор Любен Петров, който пише: „Знаех за близостта му с хората 
на духа…, но бях силно впечатлен от факта, че те са го възприемали като „един 
от нас“. Това утвърди убеждението ми, че той би могъл да бъде не по-малко ус-
пешен и като министър на културата.“

Няма да губя време да цитирам оценки за Иван Башев и да напомням това, 
което той съумя да направи за българската култура в едно много особено вре-
ме – средата и края на 50-те години на миналия век, когато „утрото светлее, но 
слънцето все още не е изгряло“ (Вили Цанков), години на приливи и на отли-
ви… Само ще напомня един неоспорим факт – че и като човек, и като политик 
той беше твърде, твърде различен от много други, беше далеч (в мисли и в дей-
ствия) от догматизма. Тази констатация я има в много от спомените, включени 
в сборника за него. Някои от авторите, а и в много от публикациите през яну-
ари т.г. го наричат „бяла врана“. Колкото и да е ефектна тази метафора, струва 
ми се, че е малко неточна – що се отнася до употребеното съществително, неу-
местно за личност като Башев. Може би той беше „бялата лястовица“, долетяла 
сякаш от „По жицата“ на Йордан Йовков. Бялата лястовица е символ на нещо 
наистина различно и чисто, нещо, предвестяващо надежда за по-добро, което 
радва дома, под чиято стряха гнезди. Същевременно тя събужда и инстинк-
тивния страх у други лястовици, които понякога се опитват – и често успяват 
– да прогонят различната… Но нашата „бяла лястовица“ си остана с това, което 
направи за България, остана и задълго ще бъде в нашите спомени – независимо 
от случилото се, след като тя отлетя и до днес…

Организаторите на тази „Задочна среща с другия Иван Башев“ имаме жела-
нието тя да протече в малко по-различна и лежерна атмосфера. Мариус Донкин 
ще прочете подбрани откъси от някои спомени, включени в сборника. А Симе-
он Панов ще се погрижи за музикалния съпровод. Приятели и сподвижници на 
Башев, които са сега сред нас, ще допълнят чутото със свои изказвания. Всеки 
друг, който желае, може да внесе свой щрих към портрета на този наистина не-
обикновен за нашето време и за нашите географски координати човек.

Казвайки „нашето време“, се сещам за дълбоките по своето философско 
значение думи на Апостола (извинявам се за наложилата се тавтология), че 
„времето е в нас и ние сме във времето“. Но тази мисъл има и едно немного 
популярно продължение: „Времето ни променя и ние променяме времето.“ 
Каквото и да говорим за Иван Башев, не бива да забравяме, че той беше рожба 
на своето време и каквото е успял да направи, го е направил в онези условия. 
Опитал се е да променя онова време – неведнъж с успех, а често и не е могъл. Но 
времето не го прекърши – докрай Башев си остана идеалистът ремсист, както 
образно и многозначително се самоопредели неговият духовен събрат Стефан 
Продев.

Приятно прекарване и до нови срещи с Иван Башев – догодина е деветде-
сет и петгодишнината от неговото раждане и четиридесет години от нелепата 
смърт на „бялата лястовица“, която „бялата смърт“ ни отне на 13 декември 1971 
година недалеч от хижа „Алеко“.



150 изв. бр. – год. XIII



151

IN MEMORIAM

На 21 април почина Соня Бакиш. Тя бе една от всеобщо признатите 
видни журналистки и общественички, член на Управителния съвет на 
Съюза на българските журналисти. А за издаването на книгата, посветена 
на Иван Башев, тя бе първият член на групата от съставители.

Към Соня се обърнах за съвет и активно участие при началната 
подготовка на книгата. Потърсих я, защото високо ценях нейната 
компетентност на видна журналистка и заслугите й като главен редактор 
на списание „Жената днес“ в течение на повече от 20 години. Това седмично 
издание се отличаваше със своята популярност поради богатото си 
публицистично съдържание и масов тираж от 500–600 хиляди екземпляра. 
Освен това имах предвид нашите общи със Соня оценки за интелектуалните 
и морални добродетели и за професионалните качества на политика, 
държавника и дипломата Иван Башев. Бях чувал също така за опита на 
Соня и поетесата Блага Димитрова, веднага след трагичната гибел на 
Башев на Витоша, да предложат на компетентните органи издаването 
на подобна книга. Но тяхната инициатива тогава е била отклонена като 
„нецелесъобразна“.

Соня възприе с готовност и ентусиазъм моето предложение и веднага 
се включи в началните ни усилия да определим идеята и целта на книгата, 
нейната обща структура и списъка от съавтори. За съжаление нейното 
здравословно състояние скоро след това започна стремглаво да се влошава. 
Соня много страдаше не само от постоянните болежки, които я атакуваха 
една след друга, но преди всичко от това, че нашата мисия минава през 
много трудности от всякакво естество и поради това нейният успешен 
завършек се забавя. При нашите редовни срещи, типично за нейния характер 
– съчетаване на твърдост, откровеност и човешка доброта, тя, без да се 
оплаква, не можеше да скрие от мен, че може да не доживее да види книгата. 
Когато й връчих първата излязла от печат в бяла корица книга с образа на 
Иван Башев в цял ръст със заглавието „Иван Башев. Политик, държавник, 
дипломат“, тя прегърна книгата с просълзени очи. Аз схванах това като 
проява на присъщата й отдаденост на нейния идеал за довършеното дело.

Този спомен ще остане завинаги в моето съзнание. Той ме връща към 
едно кратко изповедно писмо до съставителите на книгата от дъщерята на 
Иван Башев Миряна, прикрепено в първия лист на книгата, в което Миряна 
възпроизвежда думите на един любим на баща й писател. От своя страна, аз 
си позволявам да перифразирам в памет на Соня този куплет:

„Спомените не изгарят и поради това те не се изпепеляват.“
Сбогом, Соня!

Александър Янков
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Отиде си така, както си тръгват от този свят хората на дълга. 
Иван Спасов вложи в едно дело – книга за Иван Башев – толкова сили и 
страст, толкова надежда, че един ден ще се научим да помним онези, които 
милеят за народа си… Той издъхна в четвъртък, говорейки за тази книга 
– „Иван Башев. Държавник, политик, дипломат“, на вечерта, събрала в 
Градската библиотека почитатели на човека и политика Иван Башев, се 
казва в съболезнователно писмо от клуб „Леви журналисти“, изпратено 
до „Дума“.

Последната година от живота на Иван Спасов е белязана с 
усилието тази книга да види бял свят. Но това усилие съдържа една 
точна характеристика за Иван Д. Спасов – журналист, дипломат, 
винаги с позиция, винаги в битка с несправедливостта, с бездушието, с 
лицемерието.

Иван беше благ човек, дипломатичен и сърдечен – и всички, които го 
познаваха, усещаха присъствието на една необикновена личност. Той не 
обърна гръб на своя идеал. Той търсеше навсякъде и във всичко истината. 
Искаше да вярва, вярваше, но преценката му не се градеше върху заблуди. 
Виждаше и горчивите истини – и докрай критичността му остана жива. 
Неуморим – като истински боец – не напусна фронта.

Иване, скърбим. Ще ни липсваш, ще ни липсва проницателният 
ти поглед, приятелството ти, усмивката ти, въпросите ти, пишат 
журналистите от клуба.

Ние ще помним последното ти дело и смисъла на усилията ти – да 
не се забравят личностите, вградили в основата на идеала своята сянка. 
Без страх за себе си.

Сбогом.

Клуб на левите журналисти
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