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Дисертационният труд третира твърде слабо изследван досега проблем: собственото 
участие на българите мюсюлмани (помаци) в държавните политики в първите две 
десетилетия на комунизма. Досегашните изследвания по проблема обхващаха преди 
всичко самите политики, т.е. – интерпретираха помаците като техен обект, а не като 
субект. Вучков се е наел с нелеката задача да проследи и „обратната страна”: 
активността на самите помаци и ролята на техните елити като инициатор или - поне - 
като медиатор на властовите решения. 
Избраният период (1944-1959) е симптоматичен не само с коренната промяна на 
държавния строй, засягаща цялото българско общество, но и със специфичните 
политики спрямо малцинствата (особено – изповядващите ислям), които претърпяват 
множество противоречия, следват взаимоизключващи се тези, за да стигнат накрая до 
тоталната асимилация на „чуждото” население, което ще се окаже „чисто българско”. 
Именно това са годините, когато е извършен обратът в приоритетите на 
комунистическата власт, отстъпила от фаворизирането на класата като най-важен топос 
на новия строй – в името на една друга ценност, привиждана в началото като 
„реакционна” и „остаряла” - нацията. Това са годините, предшестващи и подготвящи 
„възродителния” процес, който – оттам нататък – ще доминира комунистическите 
политики към „чуждите” населения. 
Дисертационният труд е основан върху различни и впечатляващи с обхвата си 
източници: богат и диференциран архивен материал (125 архивни фонда), периодичен 
печат (7 издания), собствени теренни изследвания, сборници с документи и теренни 
материали. Съчетаването на архивистика с теренни изследвания е доказателство за 
интердисциплинарната методология на труда. 
Използваната литература (от различни жанрове - академични изследвания, краеведски 
съчинения – 282 заглавия) включва всички, публикувани (и някои непубликувани) 
изследвания по проблема. 
В увода е направен прецизен преглед на методологията и терминологията. Особено 
внимание е фокусирано върху избора на термините, засягащи идентичността на 
групата: българи мюсюлмани, българоезични мюсюлмани, помаци. 
Първата проблемна област, върху която е съсредоточен анализът на автора, е социално-
икономическото развитие на региона и специално – на интересуващата го група. За тази 
цел той е направил диференциран преглед на демографските данни, за да открои 
микрорайоните и отделните селища с техните специфики. Ясно е очертана спецификата 
на Гоцеделчевско (в сравнение със Смолянско, например), която предопределя 
различните политики и властови поведения.  



Частта, посветена на социалните отношения, е озаглавена (не особено убедително) 
„Религиозна политика”, макар че в нея става дума за съвкупността от държавни 
политики към помаците – както в исторически (във времето на Третата българска 
държава) план, така и през разглеждания период. Тъй като тези политики не включват 
само мерки по отношение на религията, бих препоръчала (при евентуално издаване на 
труда) това заглавие да бъде променено на „Властови политики”. 
За безспорно постижение на дисертанта считам прецизното диференциране на 
политиките от втората половина на 40-те години от тези през 50-те. Чудесен пример за 
такова диференциране е показаното от автора амбивалентно отношение на властта към 
дружба „Родина”: съдебно преследване в началото на периода и постепенно 
възприемане и дори заимстване на възгледите й по-късно. В този смисъл, би било добре 
анализът да бъде задълбочен чрез детайлно очертаване на причините за обрата в 
политиките през 1956. 
Вучков е проследил всички кривулици в държавните политики: изселническата вълна в 
началото на 50-те, паспортизацията през 1953, опитите за „научно” мотивиране на 
„възродителния” процес от края на 50-те, където е описал и инициатива „отдолу”, 
произлязла от самите помаци, от Златоград.  
Засегнати са изключително важните промени в Мюфтийството: създаването на 
специално мюфтийство за българите мюсюлмани в Смолян, към което са „придадени” 
и помаците от Гоцеделчевско. 
Прецизно е очертано настъплението на версията за „насилственото помохамеданчване”, 
подготвящо преименуването през 60-те, както и настъплението по „женския фронт” 
(„културна революция”) – подготовка за „разфереджаването” на помакините, 
представяно като модернизация. 
Обвързаността между „социалистическата модернизация” и „възродителния” процес е 
най-ясно показана при анализа на стопанските политики. Принципният възглед за 
комунизма като модернизационен проект, чиято валидност е доказуема само в крайно 
изостаналите райони, в случая с Гоцеделчевско се допълва и от специфичната „сделка”: 
подобряването на благосъстоянието като подготовка за смяната на имената. Всъщност 
„сделката” илюстрира доминацията на политическото във всички сфери на 
обществения живот (включително – стопанската) през времето на комунизма. Още една 
илюстрация е политическата мотивация за „закъснялата модернизация” на региона: 
очакването той да бъде присъединен към Югославия и формирането на „македонско” 
самосъзнание у жителите му – включително мюсюлманите.  
„Социалистическата модернизация” е проследена в селскостопанското производство и 
в търговията, където, за съжаление, не са откроени регионални специфики. 
Регионалните специфики са ясно очертани в случая със закъснялата колективизация: 
постепенното колективизиране - най-напред в християнските села, после – в смесените 
(Якоруда, Огняново, Сатовча) и най-накрая – в чисто мюсюлманските, смятани за „пета 
колона”. Много точно е описан механизмът на „вербуването” на елитите: първите 
членове на ТКЗС стават ходжите. 
Ролята на комунизма като модернизационен проект (електрификация, водопроводи, 
пътища, нови къщи, бит, здравеопазване, социални грижи) – именно в изостанал район 
като Гоцеделчевско, където преди това модернизация почти липсва – е прецизно 
очертана от дисертанта. Обърнато е внимание и на съпротивата срещу 
модернизационните мерки (отказ на мюсюлманите от здравна помощ - особено при 
раждане, например). Изяснена е т.н. „модернизация отгоре”: задължителността (против 
„религиозните заблуди”) на въпросните мерки, която постига и положителни резултати: 
намалява детската смъртност, подобряват се профилактиката и хигиената. Децата са 
обхванати в детски домове, където обаче нито една от възпитателките не е 



мюсюлманка. „Насилствената модернизация” постига, наистина, известен ефект, макар 
че основната й цел е тоталният контрол. 
Следващата проблемна област обхваща същинската тема на дисертацията: 
политическото представителство 
Вучков изтъква пълната липса на политическо представителство на помаците от 
Гоцеделчевско (за разлика от други райони или други малцинствени групи) в периода 
преди 1944 и подчертава настъпването на рязък обрат след това. На практика, самата 
политическа работа се проявява в региона за първи път, вдъхновена от „пролетарския 
интернационализъм” по съветски модел.  
Тъй като у мюсюлманите – най-общо – липсва интерес към комунистическата 
идеология, започва интензивно произвеждане на комунистически кадри, като отново се 
тръгва от малкото, относително по-образовани представители на елита: ходжи, 
учители, магазинери. На много места – поради липса на подходящи кадри – за 
ръководители се назначават християни.  
Авторът проследява механизмите за „производство” на кадри, които в този период не 
са особено разнообразни: партийните школи и съветския опит. По-важен в случая е 
основният акцент при тези школи: атеистичното възпитание – подготовка за 
„възродителния” процес. (Макар че, както съобщават цитираните документи, едва ли е 
имало голяма нужда от възпитание в атеизъм – „кадрите” масово пиели алкохол. 
Борбата с пиянството е описана като една от най-трудните.) 
Големи затруднения създавало и привличането на жените в Партията и в ОФ. Най-
често били използвани роднинските връзки с вече „произведени” активисти – 
характерен белег в политическите ориентации и до днес. Със съвсем редки изключения, 
мюсюлманките или отказвали да членуват в женските дружества, или членството им 
било формално. 
Подчертана е и липсата на опозиционно представителство. (Доколкото го има, 
функционерите са християни.) Въпреки това, ОФ губи изборите за VІ ВНС в Рибново и 
Буково. Един от приносите на дисертацията е диференцирането на различните 
партийни организации, при което Рибново, например, се оказва изявено „опозиционно” 
село. Успехите на опозицията в региона, според автора, се дължат не толкова на  
силното й присъствие, колкото на омразата към комунистите. 
Предизборна агитация почти липсва – както за опозицията, така и за ОФ. В този случай 
отново е подчертана спецификата на региона: съпротивата към визуалната агитация 
(особено с образи) поради религиозните забрани. 
Категоричен плюс на работата е описанието на т.н. „махленски конференции”, в които 
водещ е отново родовият принцип, а не специфично политическият. В първия период 
дори се поощряват мюсюлманските обичаи и традиции („помашка сватба” или сюнет), 
които се използват за политическа пропаганда – за разлика от по-късния период, когато 
постепенно биват забранявани. 
Авторът е направил прецизен преглед на съставите на избирателните комисии по 
етническа принадлежност и пол, от който става ясно, че комисии, съставени изцяло от 
мюсюлмани – дори в „чисто” мюсюлманските секции – липсват, особено при 
парламентарни избори. Макар етническата идентификация да не е главната цел на 
работата, от тези списъци се очертават противоречията в нея, диктувани от 
официалните политики. Така, в средата на 40-те преобладава идентификацията 
„македонци”, следвана от „българи” и „българомохамедани”. 
Натрапчивото изтъкване на „придобивките”, получени от мюсюлманите по време на 
„народната власт”, резултира в тотална победа на ОФ. През 1945 процентът за ОФ в 
Горноджумайска област е най-висок – особено в мюсюлманските села. Именно на тези 
избори за първи път гласуват и жените мюсюлманки.  



„Народната власт” постига голям успех и в референдума република/монархия, за който 
в конкретния регион – освен правителствения натиск, валиден навсякъде - изиграва 
роля и недоволството от политиката на „Родина”, свързвана с монархическия режим. 
След 1949 вотът за ОФ в мюсюлманските райони надхвърля средния за областта – 
близък е до 100%. Причината за това, според автора, са изселванията на недоволните.  
Безспорен успех на дисертанта е използването на биографичния метод (с дълги 
традиции в катедра „История” на ЮЗУ) при очертаването на различните подходи в 
политическото представителство. Така, биографията на първия депутат от региона се 
оказва христоматиен случай: най-грамотният в селото, той става първо имам, а после 
прави партийна кариера. Първоначално не се противопоставя на религиозността, но 
постепенно се превръща в отявлен атеист. В следващите периоди критериите се 
променят: вече са предпочитани работници – ударници, макар и неграмотни. Общото 
между тях е, че нямат никаква дейност в НС и дори не посещават заседанията, а 
работят на местно ниво. Освен това, предпочитанията клонят към „кадри” от Разложко 
– вместо към тези от Гоцеделчевско - заради победата на опозицията през 1946. 
Докато жени депутатки в разглеждания период липсват, сред съветничките (и на 
окръжно, и на околийско ниво) се срещат и женски имена. (Макар че – както беше 
посочено – те най-често са в роднински връзки с партийни активисти и твърде рядко 
вършат някаква работа.) Присъствието им във властта е част от подготовката по 
„разфереджаването”. 
Съветниците са диференцирани по образователен признак: преобладават тези с начално 
образование, но постепенно се увеличават онези с основно и средно.  
Твърде рядко може да се намери мюсюлманин председател на общински съвет – дори в 
изцяло мюсюлмански райони. 
Смяната на приоритетите – от „класата” към „нацията” – е подходящо илюстрирана с 
избора на някои бивши членове на дружба „Родина” в управителните органи.  
Най-големи адмирации заслужава, според мене, третата проблемна област - културната 
политика, също неразривно свързана със специфично политическото и предполагаща 
(поне в „нормалните” общества) активно гражданско участие. 
Културните политики на комунистическата власт са изключително важна съставна част 
от модернизационния проект („революция в образованието”), която предполага не само 
тотално ограмотяване на населението, но и произвеждане на „своя” (партийна) 
интелигенция, която да замени и окончателно да изтласка „буржоазните кадри”. Заедно 
с общовалидното „класово – партийно възпитание”, просветната политика в случая с 
Гоцеделчевско е и неразривно свързана с „възраждането на българското самосъзнание 
на насилствено помохамеданченото местно население”. Диференцирането между 
различните мюсюлмански общности в този период все още е важно за властта, затова 
тя организира отделни ограмотителни програми не само за мъже и жени, но и за 
помаци и турци. Заличаването на различията ще бъде задача за следващите етапи на 
„приобщаването”. 
Заедно с разгръщането на материалната база, властта натрупва и символен капитал с 
избирането за патрони на училищата на видни български просветители или 
революционери (борци против „турското робство” – Левски, Сандански). По този 
начин децата трябва се привидят като част от българската нация. 
Съпротива срещу този вид символен капитал липсва – отбелязва авторът - но по 
отношение на „външните” учители (християни) тя е ясно видима. Дори в Средното 
духовно училище в Пловдив всички преподаватели (с изключение на учителя по Коран) 
са християни. Повечето от тези учители, приели твърде сериозно мисията си на 
модернизатори и цивилизатори, са обвързани с разфереджаването и подготовката на 



„възродителния” процес. Най-голяма е съпротивата в традиционно „опозиционните” 
села Лъжница и Рибново.  
Много прецизно дисертантът е проследил политиката за „извеждане” на децата от 
традиционната им среда – създаването на пансиони (специално за помаци) в Пловдив и 
Гоце Делчев, където – доста аналогично с философията и практиката на йеничарския 
корпус – се възпитават бъдещите комунистически „кадри”. Именно това е и един от 
най-големите приноси на текста: очертаването на механизмите за „производство” на 
собствена, помашка интелигенция, която ще поеме щафетата в „борбата срещу 
традициите и предразсъдъците” и ще остане завинаги вярна на властта. „Произведената 
интелигенция” е не само медиатор между населението и управляващите и проводник на 
решенията „отгоре”. Често пъти тя самата е инициатор на конкретни политики за 
„приобщаване”, което я превръща от обект в субект на „възродителния” процес.  
Ако социалният състав на „произведената интелигенция” е относително еднороден 
(преди всичко – учители със селски произход), биографичните й специфики са 
различни. В състава й се очертават както активисти на „Родина”, така и новооглашени 
комунисти и бъдещи „възродители” – още един нюанс, илюстриращ твърде голямото 
разнообразие от възгледи по „помашкия въпрос”.  
„Собствените кадри” са толерирани чрез множество механизми (привилегии, 
стипендии), за да бъдат подготвени за заемане на разнообразни длъжности – не само 
учители и училищни директори, но и партийни, държавни, областни и общински  
функционери, както и стопански ръководители. „Разместването” им по всевъзможни 
длъжности от всевъзможни области е обичайна практика. 
Другият аспект от целенасочените усилия на властта за провеждане на „културна 
революция” са читалищните политики, за които се предполага да се привидят като 
гражданско участие. Освен имитацията на гражданско участие, в мюсюлманските села 
тези политики имат и друг смисъл – „приобщаване” към българската цялост. 
„Приобщаването” се мисли като по-успешно не толкова чрез библиотеките, пълни с 
партийна литература, или чрез лекциите, в които преобладават политически въпроси, 
колкото чрез художествената самодейност: фестивали, събори-надпявания, удостоени 
често пъти с присъствието на представители на висшата власт. 
Част от политиките за модернизация и секуларизация е масираната кинефикация на 
изостаналите райони, определена като „визуална революция”. Подробното 
проследяване на този процес е друг много важен принос на дисертанта, който – чрез 
неговия анализ – очертава различни специфики на взаимоотношенията между 
българите мюсюлмани и властта. Наред с точната констатация, че - след 
одържавяването на киното - икономическия му ефект е изцяло пренебрегнат в името на 
възпитанието и пропагандата, Вучков прецизира и регионалните аспекти: важността на 
„визуалната революция” (т.е. на визуалната пропаганда) в райони с малограмотно 
население. От друга страна, неприемането на изобразяването на човешки образи, 
диктувано от исляма, е пречка за възприемането на киното – конкретно в 
Гоцеделчевско. Проблем са и посещенията на жените, защото първоначално киното се 
приема като място на разврат. Освен тези пречки от религиозно естество, има и чисто 
прагматични – сушенето на тютюна в помещенията за кинопрожекции.  
Отбелязани са, също така, репертоарните и техническите проблеми - първите, валидни 
за цялата страна, вторите – за селските кина: подчертаната роля на идеологическото 
внушение в избора на репертоар (половината филми са съветски, почти всички от 
останалите – източноевропейски, напълно липсва американско кино) и  
разпространението на стари и износени, технически некачествени филми. Регионалната 
специфика в изследвания регион е очертана и в този случай: изобилието от 
„атеистични” филми във връзка с „възродителния” процес. 



Дискусиите и кинолекториите, които би трябвало да изглеждат като гражданско 
участие, всъщност обслужват политиките на властта и преди всичко – отново 
„възродителния” процес.  
Наред с репертоарните особености, друго основно средство за идеологическа обработка 
е задължителният кинопреглед. В помашките села той се запазва по-дълго поради по-
късното навлизане на телевизията.  
Кинефикацията на тези села, всъщност, подготвя именно навлизането на телевизията – 
най-мощният инструмент за комунистическа и (в изследвания случай) атеистична 
пропаганда. Друг много важен резултат е отново „собственото участие”: създаването на 
местни кадри за обслужване на кинефикацията – още един вид „произведена 
интелигенция”.  
Като отбелязва резултатите от комунизма, изиграл ролята на модернизационен проект в 
изследвания регион, Вучков не пропуска да подчертае и ролята му за обезличаване на 
културните традиции и различия – в изпълнение на най-важната задача - 
„приобщаването” към „единната българска нация”. Именно „произведената 
интелигенция” е един от главните участници в този процес - медиаторът между 
властовите политики и населението. Внушителният корпус от документи и теренни 
изследвания, събран от Гоцеделчевско, още веднъж доказва невъзможността за  
гражданско участие във времето на комунизма (особено в разглеждания тук ранен 
период).  Именно интелигенцията, на която тази функция се смята иманентно присъща, 
се оказва проводник на властовите политики, а не техен коректив.  
В тази връзка, бих искала да поставя на дисертанта един въпрос:  
- Защо липсва като сюжет нелегалната съпротива на мюсюлманите от Гоцеделчевско, 
отбелязана като „широко разгърната” на с. 31 и спомената инцидентно на с. 134 (под 
линия) и на с. 166? 
Още една безспорна заслуга на автора е детайлното диференциране на отделните 
райони и села – всяко със собствена специфика, показано и в богатия приложен 
материал: 36 таблици, 4 схеми, 3 карти, както и 80 други приложения - копия на 
документи, снимки. 
Като имам предвид многообразието от приноси в предложения текст, в заключение бих 
искала да предложа на уважаемото академично жури да присъди на Сергей Вучков 
образователната и научна степен „доктор”. 
 
 
 
 
26.07.2015                                                             С уважение: 
                                                                                                  Проф. Евгения Иванова, д.н. 


