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ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Настоящата книга е в дълг на много мои колеги и приятели. На екипа 
на издателство „Парадигма“ благодаря за търпението и професионали-
зма. Режисьорът Константин Чакъров ми предостави важни за титулните 
страници снимки на дипломатите в Париж (1919 г.). Орлин Събев вложи 
настроение и силно окуражи научния проект. Гергана Георгиева, Йордан 
Симов, Видин Сукарев, Михаела Василева, Йелена Рафаилович, Иван  
Обрадович и Данило Шаренац не се поколебаха да посветят от времето 
си, за да направят бързо и компетентно належащи документални справ-
ки, съответно в архивите на Варна, София, Пловдив и Белград. Милан 
Ристович подкрепи новото издание, намирайки в наситен с научни ан-
гажименти за него период възможност за този „задговор“. Тодор Петков 
и Милен Малаков от София и Любляна ми протегнаха ръка в критичен 
времеви момент, превеждайки професионално и отдадено от италиански 
и сръбски език важни документи за приложението на настоящото из-
дание. Яня Йерков, Фредерик Русо, Диана Велева, Таня Коцева, Светла 
Глушкова, Даниела Дечева, Бисер Петров, Петър Горанов в дълги науч-
ни общувания ме накараха да забравя за наукометрични критерии и да 
се радвам на удовлетворението от самата изследователска работа. На тях 
дължа приятелско насърчение и много щедрост. Особено задължена съм 
на Димитър Божков, който не допусна да се откажа от идеите си в този 
предговор. 

На семейството си съм благодарна за винаги проявяваното разбира-
не и безусловното поощрение. 

И накрая, но не на последно място, тази книга нямаше да бъде без 
Наум Кайчев, който не само беше първият ѝ критичен читател, но отново 
ми оказа неиздължима морална и научна подкрепа, за да се убедя, че си 
струва усилието да я направя. 

Рим 
Ноември 2019 г. 



УВОД 
КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ



„Днешният ден ще определи отношенията ни –
разбира се, не на сърцето към човека –

а на интереса към човека“

Константин Щъркелов, бележка без дата и място 
ЦДА, ф. 2046К, оп. 2, а. е. 10

Ескизи на К. Щъркелов 
ЦДА, ф. 2046К, оп. 2, а. е. 10
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Френската външна политика за времето от септември 1918 до януари 
1920 г. към две славянски балкански страни – Сърбия, която се превръща 
в Кралство на сърби, хървати и словенци, и България, губеща част от заво
юваното по време на Балканските войни, но и територии, включени в дър
жавните ѝ граници след 1878 г., развива основните сюжети на настоящата 
книга. Тя е второ, допълнено и преработено издание на дисертационен 
труд – „Възстановяване, репарации и гаранции: Франция и балканските 
славянски държави (септември 1918 – октомври 1920)“,1 който е защитен и 
публикуван преди повече от двадесет години. Но сега е внимателно редак
тиран и обогатен с много различни акценти в четиристотин допълнител
ни страници, които осмислят появата му в нова книга. А защо тъкмо сега, 
се надяваме да изясним в хода на въведението – „За афективния обрат в 
дипломацията: невидимото наследство на Голямата война, което залага 
капаните на Парижкия мир и протяга сянката си върху XXI век“. 

Тук обаче ще изтъкнем, че разширените и нови акценти на настоящата 
книга изцяло запазват канавата на първото ѝ издание – структура, научни 
и историографски позиции. Но и ще подчертаем, че тези допълнения об
хващат действията на френската дипломация както за разплитане на про
блеми, които сякаш отдалечават дълго чакания тогава мир2 – Фиуме/Рие
ка, Адриатическия въпрос, спорни и заплитащи отношенията с Италия, 
латинската сестра на Франция, така и за определяне на съдържанието и 
обхвата на договорите за защита на малцинствата. При всички тях се от
чита и тежестта на различни фактори от афективен ред и обстоятелства 
от културно естество при формиране на определени политики на Мира 
(включително и на въвлечените и настървени една срещу друга пропаган
ди на победители и победени), които задълго ще предопределят развоя на 
поствоенните констелации на Балканите и в Европа. В този разпластяващ 
се контекст на вземане на политически решения със съдбовно значение за 
днешна Европа се разполага и изборът на новите документи в приложе
нието, центрирано върху преживелищния опит – те отново са в регистъра 
на лични свидетелства, документи и архиви, свързани с чувства и настро
ения на обикновените и необикновените, доколкото тъкмо те се явяват 
като основно предизвикателство към научни конвенции в историографи
ята на мира и войната в частност. А в пообщ план, остават в съг ласие с 
екзистенциализма на ЖанПол Сартр, че „ако има смисъл, самата история 
се създава, за да може човекът да бъде (прогрес, диалектика и т.н.). Аван
тюристът на Историята е този, който се историализира за Историята (за 
да бъде историческият процес чрез него, за да бъде исторически деятел).  
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рически деятел). […] Човекът трябва да търси Битието, ала чрез истори-
ализация. Преживяното, областта на моралността, това е Историята за 
Битието“.3 

Очевидно е, че подборът им също отстоява тезата, че афективният 
обрат в дипломацията и политиката започва още в края на XIX век, чийто 
признак е Голямата война и нейният мир. Обратът, който е част от загад-
ката, с която тези две исторически събития все още, сто години по-късно, 
ни вълнуват и надхвърлят, протягайки сянката си върху бъдещето ни – 
загадката, чието разгадаване обаче (част от което са и новите парадигми 
на 30-те години на XX век: екзистенциализъм и феноменология) и до днес 
движи прогреса на интердисциплинарните изследвания, включително и 
на политическата и дипломатическата им история; факт, който подчер-
таваме и контекстуализираме в новото въведение на настоящата книга. 

 Всъщност избираме едно очевидно нестандартно и протяжно въве-
дение (за което на шега и сериозно Наум Кайчев и Орлин Събев казваха, 
че би могло да се оформи като самостоятелна студия) да удържа концеп-
цията на новата книга поради две причини. Едната е самият ѝ залог, а 
именно  – да се прояви и очертае тежестта на най-субективното на су-
бективността, чувствата и настроенията (по думите на Л. Бинсвангер) 
върху политиката и дипломацията през конкретни случаи. А другата се 
отнася до възможността чрез този подход книгата да остане в своеобра-
зен диалог и с послеписа на Милан Ристович към новата ѝ форма. Още 
повече, че и в двете си издания тя е замислена да бъде в диалогичен режим 
със сръбската и югославска историография, търсейки различни гледни 
точки и включвайки българската към изучаването на конфликтните мес-
та в договорите, чието противоречиво наследство все още осмисляме. 
Договорите на един особен Мир, който явно и след сто години сякаш не 
е достоен за тържествено отбелязване и юбилейно честване, а бива от-
минат по-скоро закономерно с тишина, която ни напомня за почти не-
забелязаното закриване на Парижката мирна конференция през януари 
1920 г. – важна фактуалност, с която започва уводът на първото издание 
на настоящата книга. Затова, в някакъв смисъл бивайки негов послепис,  
новото въведение е центрирано около едни само сякаш не толкова важ -
ни факти за историята на френско-сръбските дипломатически отноше-
ния  – афективните избухвания срещу Паметника на благодарността 
към Франция, открит в историческия Белград през 1930  г. по повод на 
дванадесетата годишнина на Голямата война. Избухвания, които след 
1999 г. до 2018 г. в политическата си динамика и прояви на траур отразя-
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ват емоционалния градус в политическото напрежение между Франция 
и Сърбия, напрежение, зад което явно играят сенките на трудно овладя-
ваните исторически страсти, страсти, които обаче привличат само мимо-
летния журналистически интерес. Като последното тяхно проявление е 
практически съвсем незначителен сякаш акт – с черен спрей е зачертан 
емоционалният надпис на паметника, който официално е обявен за ван-
далски, но който фактически ще натежи върху едно друго безпрецедент-
но събитие във френско-сръбските отношения – емоционалната реч на 
президента Еманюел Макрон от 15 юли 2019 г. пред историческия памет-
ник на сръбската задължаваща обич към Франция. Символно само сякаш 
събитие, което обаче е неотменима част от официалната френска визита 
на високо равнище в Белград, а тъкмо тя идва и в отговор на „диплома-
тическия инцидент“ при тържествата по повод на стогодишния юбилей 
от края на Първата световна война, състояли се в Париж на 11 ноември 
2018 г.; особен инцидент, произведен от „неволен пропуск на френския 
протокол“, но явно символно ефикасен след като произвежда немалко 
афективни реакции в Сърбия отдолу и отгоре, включително сред управ-
ляващите и опозицията. Но тук трябва да подчертаем, че очевидният ин-
терес към това събитие, около което се разгръщат основните сюжетни 
линии във въведението и се задвижва неговата интрига, няма пряко от-
ношение към появата на настоящата книга; но пък от друга страна, тъкмо 
то повлия върху посоката на нейното разширяване и акцентиране. 

Идеята за изданието се зароди през януари 2019 г. в разговор за една 
съвсем различна преводна книга4 с господин Кушев, директора на изда-
телство „Парадигма“, като първоначалното ни намерение беше да се нап-
рави само второ, а не преработено и допълнено издание. Проектът още 
в самото си начало имаше и важната уговорка, че фокусът не е и няма да 
бъде договорът в Ньой, чиято стогодишнина трябваше да се отбележи  
същата година, тъй като книгата е само поредният опит да се хвърли пове-
че светлина върху „мрачните и нещастни дни“ (израз, зает от изповедани-
ята на самите миротворци) на политически дългата и страстна 1919 г., от 
която случилото се в Ньой е малък епизод. Договорът, разбира се, фатал-
но преначертава и променя много хиляди съдби на оцелели във войните 
българи, оставяйки много от тях не само извън пределите на мечтаната 
от тях родина (реално и метафорично), но и без статут на малцинства, 
за да ги обрича практически на политическо и етническо насилие. Но на 
фона на повече от седем и половина милиона немски малцинства извън 
Германия като че ли българските остават невидими за големите драма-
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турзи на Мира – все факти, които аргументират структурата на книгата, 
която разкрива мира с България като функция на основните принципи 
на френския отбранителен национализъм, синтезирани в самото загла-
вие. Тъкмо в оптиката на френския стратегически интерес (политически, 
културен и икономически) става видимо защо определени политики към 
България в мирните ѝ договори, като например характерът на икономи-
ческите и военни клаузи, поправките на границите със Сърбия, възпри-
емани от България като място на отмъщение и омраза срещу всичко 
българско, дават повод на съседите ѝ победители за общи протести срещу 
факта, че тя не се третира като останалите победени страни и към нея не 
се прилагат принципите, които залягат в мира с Германия; факт, който е 
и един от акцентите в „Послеписа от Белград“ на М. Ристович. 

Както някога, така и сега плахо се надяваме, че настоящата книга 
ще е част от дългия опит да се освобождава афектът, заключен в едно 
травматично историческо събитие – Мира, за да се опитомяват в случая 
гневът, болката и страданието, пораждани в онова друго там, сякаш не-
видимото в историята, а именно онова тогава, когато се е засягала една 
насъщност: кое практически е справедливо и кое не е? Ньойският дого-
вор тъкмо заради засегнатост от този ред и до днес е най-травматичното 
събитие в националната ни памет, а често се превръща и в най-драматич-
ното заради лишенията, мъките и страданията на бежанците и лишените 
от правата си български малцинства – трудно изказваната в автентич-
ността си тяхна истина5; онази сякаш друга тяхна истина, превръщана 
често в полуистина колкото от официозните и официални исторически 
разкази, толкова и от борещите се за власт и легитимност в публичното 
пространство (и на историята) нови политически субекти (в условията 
на различни политически режими и исторически времена, включително 
тези на преходите им). 

И независимо че ходът на историята оспори много от съдържание-
то на договорите от 1919–1920 г., тъкмо обстоятелството, че засяганото 
някога чувство за справедливост6, търсейки своето наративно удовлетво-
рение още връща нас, наследниците на едно непреработено и критично 
неусвоено историческо минало, към историята на Мира, практически ни 
казва много за силата на травматичното ни минало. Тъкмо то, завръщай-
ки ни особено там другаде – при болката и страданието, при онова, което 
на нас, но и ние сме правили на другите, то сякаш настоява да полагаме 
усилие да разберем миналото си, но не като се опитваме да го променим, а 
обратно, в процеса на това разбиране да променим нас самите. 
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Надяваме се плахо, че тази книга е само малка част от това усилие и 
задължаване към миналото ни.

Загреб 
Декември 2019 г.

Бележки

1 Защитен е през 1994 г., но публикуван по-късно (1998 г.) в тираж от петстотин броя и от-
давна изчерпан.

2 Тази политика на малките съюзници на Антантата тогава изглежда егоистична в очите на 
големите победители, които носят отговорността за победата, но и Мира, който всички 
очакват с нетърпение след четири години изтощителна война; а тя сякаш не си отива, но-
сейки още по-опустошителна нова епидемия (испанския грип), още и още нов глад, много 
страдание, (паравоенно) насилие, оставяйки неразрешени жизненоважни въпроси, нап-
ример репатрирането на военноплениците, и заплашвайки с разпространение на „друга 
зараза“ – „болшевишката“; заплашителната зараза за победените, срещу която победите-
лите определят граници под формата на санитарен кордон на Изток, граници, които обаче 
залагат нови капани на мира. 

3 Сартр, Жан-Пол. Истина и Съществуване. С.: Издателство СОНМ, 1998, с. 12. А за усло-
вията на мислимост на историята и историографията виж и: Гинзбург, Карло. „Към дебата 
за книгата на де Мартино Краят на света“. – Социологически проблеми, 3‒4 (XLII), 2010, 
с. 84‒90; Гинзбург, Карло. „Размисли върху една парадигма двайсет и пет години по-къс-
но.“ – Социологически проблеми, 3‒4 (XLII), 2010, с. 85–100.

4  Проектът се отнася до издаването на книгата „Защо война?“ на Алберт Айнщайн и Зигмунд 
Фройд, публикувана през 1933 г., в превод от немски език на Даниела Дечева, предговор 
Снежана Димитрова и послепис Яня Йерков. Тя ще бъде факт в края на 2020 г.

5 Тук се изкушаваме да цитираме например Шклифов, Благой. На кол вода пиехме. Записки 
за Христовите мъки на българите в Егейска Македония през XX век. С.: „Изток-Запад“, 
2011, заради разкази, в които оголените в автентичността си зло и добро, разпръснато тъ-
чейки канавата на всекидневни животи, банални, сиви и само сякаш в мъка и страдание, 
разкриват, от една страна, институционалните рамки и политическите обстоятелства, кои-
то лишават и отнемат, непораждащи условия за друг живот, включително и за права, част 
от които са тези на малцинствата (Шклифов, Б. На кол вода пиехме…, с. 109‒140). А от 
друга страна, те удостоверяват кога и защо и при тези обстоятелства подадената от другия 
ръка към, но и поетата от него, чуждия (културно и етнически), спасява живот и гради 
дуга невидима солидарност срещу практическото зло, оголвайки оттук така друг феномен 
(на всекидневното), а именно – онази онтологична граница, която не може да се пресече: 
призованата ни човешкост. Все индивидуални действия и тяхната друга ефикасност, при 
които политиката и идеологията не биха могли да се приведат (и сведат), за да прегова-
рят идентификации, тъй като „нагласата да бъдеш спасител не е присъща на определена 
национална традиция или социална среда, а е въпрос на личен избор“ (Тодоров, Цветан. 
Тоталитарният опит. Човешкият отпечатък. Ч. 1. С.: „Изток-Запад“, 2015, с. 36). В съ-
щото време тъкмо заради този сякаш критично неусвоим личен опит (впечатан в истори-
ческото с личното си име) в българската, но съвсем не само, историография (включително 
и в полето на напредничавите изследвания у нас) ни кара да оставаме по-скоро отново при 
съмненията на Цв. Тодоров относно твърдение на Е. Саид, „че е невъзможно да се обоб-
щава въз основа на личния опит“, защото така би станало „невъзможно всяко познание за 

УВОД КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ



20

културите“. И да настояваме отново през позициите на Тодоров, но сгъстявайки ги, за да 
отстояваме, че и за историята на мирните договори и техните истини (като ефекти върху 
индивиди, личности, общности и общества) е важно да си даваме сметка за най-трудното в 
позициите ни на изследователи, а именно „от кой момент нататък обобщението става неп-
равомерно?“ (Тодоров, Цветан. Сами заедно. Човешкият отпечатък. Ч. 2. С.: „Изток-За-
пад“, 2015, с. 24). 

6 Тук само ще подчертаем негативната символна ефикасност и в българския случай на осо-
бените политики на Мира към победените през специфични жестове „да се възстановява 
историческата справедливост, изтривайки минали исторически унижения за победители-
те“, които обсъждаме в заключението на настоящата книга. Явно, както при целия офи-
циален календар на събитията на Мирната конференция в Париж (1919–1920 г.), датата на 
подписването на Ньойския договор също не е избрана случайно. Денят „27 ноември“ се 
чества в България като „Празник на победите“, свързан с българския триумф над Сърбия 
във войната от 1885 г. – денят се чества и на фронта, за което оставя следа и българският 
художник Константин Щъркелов, която е отбелязана в приложението на настоящата кни-
га. На свой ред Иван Венедиков е оставил също следа, но вече за болезненото свързване 
на паметните събития в тази дата, преживяно като българско поколенческо унижение, а 
не възмездие – „За подписването на договора за България беше избрано парижкото пред-
градие Ньой. Единственото, което е свързано с Франция в случая, е едно сражение между 
България и участвалите в кръстоносните походи френски благородници, един от които е 
от Ньой. При това договорът беше сключен на 27 ноември – в деня на победите, празнуван 
в България след Сръбско-българската война, за да се изтъкне Сърбия като съюзник на 
победителите и да се унижи колкото е възможно повече България“.  – Венедиков, Иван. 
Познайте ги по делата им. Бългрската интелигенция в моите спомени. С.: Издателска 
къща „Христо Ботев“, 1993, с. 110–111. Тук ни се ще да отбележим, че известният археолог 
е изразил своите чувства и в самото наименование, съвсем не в конвенционалната му 
историческа употреба, а именно – той пише „договорът за България“, а не „с България“, 
смяната на предлога не е толкова невинна, доколкото също говори за преживяно насилие 
(налагане от тях за нас), а не за участие (със). Тук наративната позиция на автора е лако-
нична, но самоговореща за настроенията на отчетливи фигури и ярки представители на 
Третото поколение, пораждани от договора, който в много отношения тежи върху съдбата 
им (историческа) и като индивдуален избор – та нали, в смисъла на Сартр, тъкмо те са 
авантюриститите на историята! 

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ… РЕПАРАЦИИ… ГАРАНЦИИ…“ 



ВЪВЕДЕНИЕ 
КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ

ЗА АФЕКТИВНИЯ ОБРАТ  
В ДИПЛОМАЦИЯТA:

НЕВИДИМОТО НАСЛЕДСТВО  
НА ГОЛЯМАТА ВОЙНА,  

КОЕТО ЗАЛАГА КАПАНИТЕ  
НА ПАРИЖКИЯ МИР  

И ПРОТЯГА СЯНКАТА СИ  
ВЪРХУ XXI ВЕК



„24.
Тълпитѣ проклинатъ своите потисници. Тѣ не смогват да 
разбератъ, че в тѣхната душа се спотайва най-грозниятъ 
потисникъ – невежеството.  

28.
Историята не е полезна затова, защото разпръсва мраковетѣ 
на миналото  – а затова, защото опѫтва въ неизвестностьта  
на бѫдащето.

32.
История  – това е политика, която е получила край.
Политика – това е история, която сега се твори.

34.
Кабинетниятъ мечтатель може да превръща своитѣ блѣнове 
въ вѣрвания – и своитѣ вѣрвания въ надежди.
Държавникътъ трѣба добре да измѣри растоянието, което се 
простира между идеала и човѣчеството.“

Стоянъ Михайловски, Неиздадени съчинения
Томъ II

Религиозни и философски размишления
Уводъ, бележки и уредба от Иванъ Богдановъ,

София: „Комитетъ Ст. Михайловски“, 1941, стр. 135-139.

    
Откриване на Паметника на благодарността към Франция, Белград, 11 ноември 1930 г. 
Споменик захвалности Францускоj. Obnova. Beograd, 2018, с.3.
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1. Увертюрата 
Септември 1918 – ноември 1930 г.: À la France

„Поражението на България и примирието с нея осигуряват на Сър
бия освобождаване на нейната тери тория и възстановяване на понесе-
ните несправедливости“, пише в поздравителна телеграма по повод на 
Солунското примирие с България от 29 септември 1918 г. Тя е изпратена 
от Реймон Поанкаре, президент на Третата република, до сръбския крал 
Петър с ясното послание, че Франция ще остане солидарна и в Мира с 
малката си съюзница от Голямата война.1 Сърбия също бърза да изкаже 
вярата си в тази нова обща кауза – Мира на победителите, давайки в емо-
ционална форма израз на надеждите и благодарността на триименния на
род за сбъдване на мечти, представяни като общонационални. „Ако днес 
се осъществява голямото обединение на югославската нация от Триглав 
до Вардар и ако слънцето на свободата осветява в настоящия час всички 
сърби, хървати и словенци“, заявява в поздравителния си отговор от 1 де
кември 1918 г. престолонаследникът регент Александър, „то тези същите 
народи“, продължава той, „дължат много на френската нация, която ви
наги е разбирала справедливостта на нашите ревандикации и винаги 
е чувствала, че без освобождение и съюз с Майката Родина на всички 
късове на един народ няма нито прогрес, нито мир в света“.2 

През 1930 г. тази благодарност, в нейния афективен регистър, се изли
ва в паметник, дело на хърватския скулптор Иван Мещрович, издигнат в 
историческото сърце на стария Белград, столицата на нова Югославия.3 “À 
la France” – „На Франция“, е посвещението на лицевата страна на пиедеста
ла с барелефни сцени, а на обратната страна е изписано: „Обичаме Фран
ция така, както тя ни обичаше 1914–1918“. От него се извисява седеммет
рова корпулентна женска скулптура, стилизация на Мариана, алегория
та на френската република и нейния дух – тя внушава сила и мощ, вяра 
и безстрашие, която сега в порива си към справедливост е устремена да 
спаси Сърбия във войната.4 Паметникът на порива и устрема, символизи
ращи общ етичен хоризонт (защита на ценности: справедлив мир и прог
рес), но обвързан с конкретна историческа цел (спасението на един народ, 
при това в емоционален отношенчески контекст на обич и страсти), очак
вано ще издигне и възвеси в централната алегорична фигура на френската 
модерна история един образидеал – нашата Франция (от 1914–1918 г.).  



ПРЕДГОВОР

„СТРАДАНИЕТО…  
ПОБЕДАТА…  
МИРЪТ…“



„Цялото човечество очаква много от Франция. Ще бъдем ли достойни за нашата побе-
да? Ще съумеем ли да поддържаме и в мирно време устрема, който спаси човечеството? 
Как ще отговорим на големите очаквания на човечеството?… И американецът Едисон, 
великият изобретател, измисли една дума, за да обозначи Франция, нарече я „Нация 
знаме“. Накъде ще поеме знамето? По какъв път ще поведе човечеството? Какво посла-
ние ще предложи Франция на своята многобройна клиентела?“

Maurice Barres. Mes cahiers. Cahier Rhinet-Moselle. T. 12, Paris, 1924, p. 90.

„1917 год. Скопие. За спомен от войната (1915, 1916, 1917…)

Подписвам лика си на семейството на добрия ми и обичан приятел Васил В. Власев. 
След толкова лишения и мъки дано е дошъл скоро денят, в който ще се отдадем на 
личните си занятия, от който ще очакват децата ти подкрепа за наука, дом. Аз живея с 
надежда, че щастието пак ще ни се усмихне, стига да оцелеем живи и здрави. Другар-
ски привет. В. Цветков.“

До семейство Цона и В. Власеви 
Войнишко писмо от архивната сбирка „Революционно движение“  
на Историческия отдел в Музея на занаятите, град Троян.

„Oт времето, когато немците поис каха 
мир, Париж живееше в очакване. След 
тази продължителна касапница мирът 
щеше да изтрие унижението от 1870 г. и 
да върне на Франция нейните изгубени 
провинции и вярвахме, как да не вяр-
ваме, че ще ѝ гарантира сигур ността. И 
една радост завладяваше сърцата.
Бях отишъл рано в Министерството, но 
в момента, в който стигна вестта, ведна-
га се прибрах вкъщи, за да съобщя лич-
но на жена си. „Войната свърши“, виках 
аз. Най-малката ми дъщеря, която бе на 
7 години, попита: „Мамо, как е, когато 
няма война?“. Пред чувствайки изклю-
чителния спектакъл, който щеше да под-
несе Париж, аз се втурнах към Place de la 
Concorde, за да присъствам в 11 часа на 
вдигането на черния креп, който покри-
ваше ста туята на Страсбург. През целия 
си живот съм съзерцавал короните, бла-
гоговейно положени около образа на го-

лемия елзаски град. Присъединих вълне-
нието си към това на другите присъства-
щи, когато вдигнаха траурната украса, за 
да я сменят с огромно трицветно знаме. 
След обяда прекосих града на драго сър-
це със сина си… Въздухът беше леден, 
небето  – прецедено през леката мъгла. 
Върху един балкон на операта певецът 
Home, който се надпяваше с Март Ше-
нал, из пълняваше Марсилезата. Тълпата, 
коя то се стичаше с хиляди към площада, 
слушаше песента в тишина и вътрешна 
съсредоточеност, но подемаше рефрени-
те в хор. Когато се стигна до строфата 
„Amour sacré de la Patrie“, очите на всич-
ки се къпеха в сълзи.“

Jules Laroche, ambassadeur de France.  
Au Quai d’Orsay avec Briand et Poincare 
(1913–1926). Paris, 1957, pр. 55–56.
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1. Въведение: Мирът (1919–1920 г.)  
 и неговото място в историографията

„Страданието болшевизира масите,
победата американизира нравите, а

мирът интернационализира проблемите…“1

На 11 ноември 1918 г. топовни салюти и камбанен звън известяват 
в Париж края на една война, наречена Голямата от поколението, което 
я изнесе. Два месеца по-късно във външното министерство на Третата 
република с присъщото на французина чувство за церемониалност се от-
крива Парижката мирна конференция. Година след това всекидневниците 
във френската столица в кратки информации с неподобаваща за подобен 
род събитие умереност и дистанция отбелязват края на Мирния конгрес.

В този кратък отрязък от историческото време, равен почти на миг, 
съвременниците му стават свидетели на залеза на добрата стара Европа, 
пред очите им умират вековни империи и си отива класическият либера-
лизъм. От разрухата, мизерията и болката пред техните смаяни погледи 
се ражда нова Европа – на национализмите, на Обединените народи, на 
революциите и социализма. На Балканите, докато малките съюзници на 
Съглашението бранят реализирането на програми, далеч надхвърлящи и 
най-смелите им съновидения, техните съседи от лагера на Централните 
сили не само трябва да се простят с мечтите за национално обединение 
със съплеменните им братя, но и да се лишат от земи, довчера влизали в 
държавните им граници.

Процеси, които протичат по-скоро с каданса на бързо сменящия се 
филмов кадър, надхвърляйки привичните представи за физическото и 
историческото време; процеси, фатално чертаещи обаче съдбата на ня-
колко генерации, произвеждайки ред промени, които трудно се възпри-
емат и осъзнават от тогавашната широка публика; променен ред, който 
обаче бързо намира своята легитимност в системата от договори, подпи-
сани през лятото и есента на 1919 и 1920  г. Така мирът от Версай, Сен 
Жермен и Ньой и последвалите договори от Рапало, Трианон и Севър не 
само променят политическия лик на Европа, но и радикализират нейния 
национализъм през страдалческата нова негова символика, юридически 
узаконявайки поделянето на Стария континент и прилежащия му Бал-
кански полуостров на победители и победени.

ПРЕДГОВОР



ФРАНЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ 
ОТ ПРОБИВА ПРИ ДОБРО ПОЛЕ 

ДО ГЕРМАНСКАТА  
КАПИТУЛАЦИЯ

(септември – ноември 1918 г.)

ЧАСТ I



„29 декември 1917 г. 
Никога повече няма да очак-
ваме пролетта. Никога по-
вече няма да се умихваме 
на времето. Никога повече 
няма да очкаваме радостта.“ 

(От ученическата тетрадка 
на Ивон Льору). Цитат по 
Stéphane Audoin-Rouzeau. La  
Guerre des enfants (1914–1918). 
Essai d’une histoire culturelle. 
Paris, 1993, p. 180.

„Влизането на Румъния във войната през август 
1916 г. беше поздравено с ентусиазъм, Изглежда-
ше пълно с обещания. Скоро обаче последваха 
загуби след загуби в Трансилвания, Карпатите 
и общественото мнение узна с изумление през 
един декемврийски ден на 1916 г., че румънската 
войска е бита под стените на Букурещ. И всичко 
замлъкна. Само вестниците съобщаваха за ужас-
ни тифусни епидемии, за човешки гробници от 
войската и населението...“ 

Ген. Петен. „Румънската драма“. –  Военно-исто-
рически  сборник, кн. 34/1938, с. 3.

„Война – тази дума изведнъж възстанови целия си престиж. Това е една съвсем мла-
да, съвсем нова дума, обагрена от изкушението, което вековният войнствен инстинкт 
бе съживил в сърцата на хората, и младите го натоварваха с красотата, чиито плен-
ници бяха и от която ги лишаваше всекидневният живот. Войната, в техните очи, бе 
преди всичко повод за разгръщане на най-благородните човешки добродетели, на 
тези, които поставят на най-високия пиедестал саможертвата в името на една кауза, 
която надхвърля собствените цели.“

Тези редове на Алфред Тард (убит по време на войната) и на Анри Масис превеж-
дат не тъмното, а бляскавото привличане на война та за това поколение, твърде рано 
осъз нало, че не е родено, за да навърши своите чети ридесет години.“

Barrès, Maurice et Charles Mauras de l’Académie française. La République ou le Roi. 
Correspondance innédite 1880–1923, 1989, p. 50.

„Вторник 1 октомври 1918 г. 
Всички са отчаяни от крайния резултат на тази ужасна и продължителна война... 
Жал е, хиляди пъти е жал за жертвите, които дадохме, за тия млади и невинни хори-
ца, които погребахме, за да се гаври сега неприятелят над техните гробове... 
Но колкото и да продължи още войната, нови жертви ще падат и пак – в края – ни-
каква придобивка. Пак ще ни дадат само тия земи, които нам принадлежат и ще ни 
потискат по възможност повече!...
А пък и без това, войната дотегна на всички! Така че общо е примирението да прег-
лътнем и най-горчивия хап, който ще ни приготви съдбата, но да турим край на кръ-
вопролитието... 
[…]
Но какви последици ще има този мир?...
Това още никой не знае!...
Дано не загине България!“ 

Дневникът ми: Как прекарах дните през войната. Неиздаден дневник на Радка Стоя-
нова 1912–1919. – ДА – Варна, ф. 1142K, оп. 1, а. е. 35, л. 158. 
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От есента на 1918 до зимата на 1919 г. формулата „възстановяване, 
репарации и гаранции“ синтезира съдържанието на френската външна 
политика в нейната поливариантност и многобройни нюанси.1

Пледирайки от 1917 г. насетне каузата за възстановяване на Елзас и 
Лотарингия в границите на „Майката Родина“ и защитавайки правото на 
държавна независимост и териториална цялост на Белгия, Сърбия и Пол-
ша, официална Франция на практика помирява политикостратегическите 
си цели и икономически интереси с принципите на Революцията от 1789 г. 
(задаващи модерната ѝ политическата идентичност в нейния морален хо-
ризонт). Принципи, които от своя страна превръщат свещеното право на 
народите да разполагат със себе си в опорна точка на френския отбра-
нителен национализъм2 и осигуряват идеологическата аргументация на 
френските военно-политически цели по време на Голямата война.3

От позициите на тази доктрина в продължение на четиридесет и се-
дем години дипломацията на Третата република и нейното обществено 
мнение гледат на присъединяването на двете френски провинции към 
пределите на Германския райх като на акт на насилие, извършен пряко 
волята на населението.4 През същата идеологическа призма в 1919  г. се 
оценяват и политическите и военни събития от Първата световна война. 
Потъпкването на националната независимост на Белгия, лишаването от 
държавна самостойност на Сърбия и опитите за икономическо и полити-
ческо задушаване на Румъния чрез клаузите на мирен договор (Букурещ-
кият договор от май 1918 г.) увеличават правната и морална стойност на 
обвинителния акт на френските дипломати срещу Германия.

1. „Възстановяване на историческата справедливост“:  
Франция на Балканите

Сменящите се в Париж кабинети в еднаква степен се стремят да пред-
ставят пред широката публика действията на Германия и нейните съюзни-
ци като престъпления от политическо, военно и икономическо естество.5

От своя страна, президентът на Републиката в тър жествени речи по 
повод паметни събития от историята на френ ската нация, в официални 
тостове, в интервюта за собствената и чужда преса неизменно поставя уда-
рението върху моралните аспекти на водената война.



ФРАНЦИЯ МЕЖДУ  
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕДЕНИ 

НА БАЛКАНИТЕ
(11 ноември 1918 – 18 януари 1919 г.)

ЧАСТ II



„Когато последният влак, носещ ген. 
Бертло и щаба на мисията, отпъту ва 
през нощта от Яш, кралят, крали цата и 
кралското семейство, и всички полити-
чески лица, и многобройни приятели 
бяха на перона. Всеки ни напомняше да 
не забравяме, щом влезем във Франция, 
тази Румъния, която ние опознахме, 
която обикнахме, и да не я забравя-
ме особено в деня на крайната победа 
(подч. мое).“

Ген. Петен. Румънската драма. – Военно-
исторически сборник, кн. 34/1938, с. 88. 

„Братиану развива румънската прог-
рама пред съвета на Велика та десе-
торка. Балфур става, про зява се леко 
и запитва Николсон каква е всъщност 
английската програма за прокарването 
на гра ницата на Банат. На следния ден 
Братиану продължава своето експозе, 
срещу което особено остро възразяват 
югославяните. Братиану забелязва иро-
нично: „За втори път трябва да държа 
устен изпит в Париж; първият път бе-
ше, когато станах доктор по пра во. То-
гава обаче, прибави той, те зи, които ме 
изпитваха, знаеха по вече от мене…“

Как разрушиха Европа. Български-
ят преразказ на Никълсоновия Peac e-
making, 1919. – Нация и земя, 1933/ кн. 
19–21, с. 255. 

„На сина си.
2 юни 1919.

Не съм доволен от това, което става при теб. Разпрата между румънци и сърби по 
повод на Банат се утежнява. Братиану се показва непреклонен в Париж. Каквото и да 
правим, ние ще бъдем хокани и от двете страни, всичко ще свърши с един конфликт 
между съседи, които се ненавиждат. Изглежда играта на Братиану е да се оттегли, 
ако не получи целия Банат, и да се върне, когато някой друг подпише договора. Той 
е свикнал да действа по този начин… Колкото до нашата ситуация в Италия, тя е 
по-лоша от всякога преди това. Не сме виждали подобно раздразнение срещу Фран-
ция от Криспи. Германците работят много и повдигат общественото мнение срещу 
нас. Барер е разоръжен. От Париж не му казват нищо, защото по нито една точ ка 
няма ясно мнение и не се знае какво се иска.“

Cambon, P. Correspondance. Vol. 3, Paris, 1924, pp. 337–338.

 
   

Генерал Фурту награждава френски войници пред „Александър Невски“, 1919 г.
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Под същия политически знаменател – възстановяване, репарации и 
гаранции, и върху същата дипломатическа линия, следваща реализацията 
на френските военно-политически цели в Югоизточна Европа, се разпо-
лага отношението на официална Франция към Югославския въпрос. В 
същото съдържание от противоречия и конфликти между политико-ико-
номическите инте реси и стратегическите цели на съюзниците, под влия-
ние на същото разнообразие от пропагандни гледни точки и конкретни 
обществени действия правителството на Жорж Клемансо трябва да оп-
редели позициите си към новообразуваното Кралство на сърби, хървати 
и словенци. 

1. „За“ или „против“ Югославия?

В обедната си емисия от 6 декември 1918 г. Агенцията на френ ското 
радио обявява създаването на Сърбо-хърватско-словенско кралство.1 В 
продължение на няколко дни темата за обединението на югославските 
народи не слиза от страниците на парижките всекидневници.2 Незначи-
телен е броят на вестниците с голям тираж и постоянна аудитория, кои-
то не отразяват основното събитие на Балканите и оставят без коментар 
последиците му. Като цяло френската журналистика акламира осъщест-
вяването на идеята, която тя усилено популяризира по време на войната. 
Пред погледа на французина югославското обединение е предста вяно в 
най-бляскавите перспективи, които то открива за френ ските интереси в 
Адриатика и Дунавския басейн. Създава се убеж дението, че политиката 
на обединение на южните славяни носи стратегическа и икономическа 
полза най-вече за Третата репуб лика. Пропагандата на съюзниците пече-
ли във френската сто лица стабилен терен за югославската идея и прояви-
те ѝ имат пълната подкрепа на голяма част от парижани. Пресконферен-
циите, изложбите и демонстрациите в защита на югославизма съвсем не 
са незна чителни по броя на участниците си.3

Идеята за освобождаването и обединението на южните славяни в 
една независима държава има своите стабилни позиции и сред френски-
те масони. Техните ложи оказват доста силно влияние върху икономиче-
ския, политическия и културен живот на Франция. 

ЧАСТ II. 



ФРАНЦИЯ СРЕЩУ БАЛКАНИТЕ 
НА ПАРИЖКАТА МИРНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ
(18 януари 1919 – 20 януари 1920 г.)?

ЧАСТ III



„Годината, която започна, намери всички 
ни доста тъжни заради тази ужасяваща 
война, която взe тол кова жертви. В нашето 
семейство бяхме особено нещастни, защото 
в са мото навечерие ние получихме много 
лоша вест: един от нашите братов чеди беше 
убит на бойните полета, изпълнявайки своя 
дълг на добър фран цузин. Сутринта на 
първи януари, поздра вявайки се, ние имах-
ме желание по-ско ро да плачем, отколкото 
да си поже лаваме една щастлива Нова годи-
на. (…) Вечерта (…) ние се бяхме събрали 
около камината, без да си говорим, и мис-
лихме за нашия скъп братовчед, който не 
ще видим повече, и също за всички наши 
знаменити войници, воюващи за защитата 
на страната. Ще си спом ням през целия мой 
живот този първи ден на януари 1915 (…) и 
винаги ще мразя тези проклети германци.“ 

От ученическия дневник на Жан Гирбал. 
Audoin-Rouzeau. St. La guerre des enfants 
(1914–1918). Essai d’une histoire culturelle, 
Paris, 1993, pр. 178–179.

„Президентът Уилсън: В разговора, който имах с Орландо, му казах:
„Нищо не е така трагично, както когато се преговаря между приятели“. Той ми отго-
вори, „че това му се струва неизбежно, когато трябва да се избира между достойната 
смърт или срамния компромис…“ 

Mantoux, P. Les délibérations du Conseil des Quatre. Notes de l’Officier Interprête Paul 
Mantoux. Paris, T. II, 1955, p. 423.

„Италия и Франция, тясно свързани във войната, ще останат свързани и в мира. Ох-
ладняването на тяхното приятелство ще бъде катастрофа за латинската цивилизация 
и за човечеството; Франция, вярна на своите ангажименти, на своите традиции и на 
своите симпатии, ще задържи ръката на Италия. Нищо не ще ги раздели“, заявява Р. 
Поанкаре.“ 

Mantoux, P. Les délibérations du Conseil des Quatre. Notes de l’Officier Interprête Paul 
Mantoux. Paris, T. II, 1955, p. 438.

„Hue направихме едно велико 
дело, тъй като възстановихме 
правото на репа рации на болез-
неното ни минало.“ 

Clemenceau, G. Les candeurs et mis-
ères d’une victoire. Paris, 1930, p. 220.

„За френските авторитети Tap-
дийо и Ерберт югославските же-
лания, и особено тези за Триест и 
Горица, са прекалени, а принци-
пите, въз основа на които югосла-
вяните искаха да чер таят грани-
ците си, са доста раз нолики.“ 

AJ, Delegacija SHS nа Mirovnoj 
konferenciji u Parizu 1919–1920. 
F. 59, d. IV, br. 634.

 
   

Българската делегация в Париж, ноември 1919 г.
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„Войната трябва да доведе до мир, който ще ни донесе репарации и гаранции, 
като последните ще направят невъзможна агресията, на която сме жертви в 
тази война. Искаме репарации за миналото и гаранции за бъдещето.“

Така завършва интервюто си пред журналистка от Wash ington Post 
президентът на Третата република Р. Поанкаре в начеващата 1918 годи-
на.1 Една година по-късно френският пре зидент провъзгласява същите 
принципи, но вече защитавани като ръководно и основополагащо начало 
на мирната политика на страните победителки.

На 18 януари 1919 г. в пурпурната зала на Ке д’Орсе в присъствието 
на представителите на държави, присъединили своите усилия към коа-
лицията на Съглашението, се открива Парижката мирна конференция с 
речта на Р. Поанкаре. 

„Справедливостта, се заявява в нея, не е инертна – първото, което тя изисква, 
когато е нарушена, са възстановяване на накърнените права и репарации за 
народите и индивидите, които са били грабени и малтретирани. Формули-
райки тази законна ревандикация, се казва по-нататък, тя не се подчинява 
нито на омразата, нито на безразсъдното желание за репресии, а тя преслед-
ва двойна цел: да отдаде всекиму заслуженото и да не окуражава престъпле-
нието, оставяйки го безнаказано.“2

Перифразирайки коментара на френския историк Ж. Шастне по по-
вод точно този пасаж, бихме могли да кажем, че тези думи наистина съ-
държат в най-сгъстен вид идеята, която президентът на Франция създавa 
и отстоява за бъдещия мир – Мирът, който трябва да постави основите 
на нова Европа.3 Тя е свързана с класическите представи на юриста за 
престъплението и неговото наказание, но сега вменява колективна вина 
и отговорност на цели нации, като в това си съдържание тя е възприета 
и споделяна от мнозинството на френската нация. Защото принципът на 
репарациите е гласуван от френския парламент и е включен като усло-
вие в примирието с Германия  – факт, широко подкрепян от френската 
общественост.

От своя страна, дни преди да започне деловата работа на Мирния 
конгрес сръбският премиер и гръцкият външен министър изразяват пред 
Ке д’Орсе желанието си да поддържат съюзни отношения с румънското 
кралство и обявяват намерението си териториалните им ревандикации да 
се основават на национал ния принцип. Те искат официални гаранции от 
външния министър на Франция за това, че мирът ще бъде „една морална 
компенсация, сигурност за бъдещето и забрава на тъжните събития

ЧАСТ III.



ФРЕНСКАТА  
ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

И НЕЙНИТЕ  
АЛТЕРНАТИВИ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

│ ДВИА, Велико Търново, ф. 48, оп. 5, а. е. 306, л. 114-116



Несправедливост, беднотия, страх

„Средна Европа не е единственото огнище на 
опасности. Балканите напри мер са един въ-
оръжен лагер. Нито един от тамошните на-
роди не е съгласен със съществуващите гра-
ници. Иредентична агитация и сепаративни 
стре межи, съзаклятие и противосъзаклятие 
съществуват в ендемично със тояние. Коя е 
причината на тази трево га, на тази бъркотия 
и страдания? От крито казано, причината за 
всичко то ва са идеите за национално могъ-
щество, национален престиж и национално 
раз ширение. Има и материални причини за 
заслепеността, с която народите дър жат за 
тия идеи. Отношението спрямо национални-
те меншенства от страна на правителствата, 
под чиято власт първите бяха поставени чрез 
мирните договори, бе в много случаи сурово 
и потисническо и създаде у малцинст вата, 
както и у народите майки, от които те бяха 

отделени, едно копнение за промяна на гра-
ниците. Откло няването на съществуващи-
те по-рано търговски пътища и желязната 
стъпка на кризата създадоха беднотия и 
нужда, които, от своя страна, също събуж-
дат желанието да се премахнат преградите 
на границите и да се разпространи нацио-
налното владичество върху области, които 
биха били достатъчно големи за стопанско 
преуспяване. Страхът от силно въоръжени 
съседи, които се прекланят на същите идеи 
за разширение на границите си и разпрос-
транение на стопанското си силово поле, 
води към това, че усиле ните въоръжения, 
военната сила и во енната организация из-
глеждат истин ски идеал. Нес праведливост, 
немотия, страх – това са причините, поради 
които Европа е обхваната от мисълта за една 
нова война.“ – Д. Лойд Джордж 

Нация и земя, 1933, кн. 24–27, с. 324–325.

„Резултатите се оказаха катастрофални не само за победените, но и за победителите, и за 
неутралните, изобщо за целия свят. (…) Сякаш бе невъзможно да се изживее войната, ат-
мосферата ѝ не подтикна ни най-малко света кьм пътя на един по-добър дух, на добра 
воля, на другарство и на мир. 

Усилия за окончателното ликвидиране на войната

Годините след войната с безпощадна сила на фактите разрушиха илюзията за победата. По-
ложението непрекъснато се влошаваше. Днес една извънредно опасна криза еднакво потиска 
и победители, и победени. Никога не е имало такова натрупване на комплекси от политичес-
ки, икономически и социални проб леми. Задачата на днешните държавници е едва ли не 
свръхчовешка.
Следвоенното време доказа до очевидност органическата връзка между отделните страни. 
Стана ясно за всички, че нито една държава не може да живее изолирано; че сложните 
проблеми на новото време могат да бъ дат разрешени само със задружни усилия; че трябва 
да се възстанови на всяка цена разру шената от войната световна хармония.
(…) Петнадесет следвоенни години минаха в международна работа за окончателно ликви-
диране на световната война. На пръв поглед многобройните конференции представляват 
бездействие, прикрито под формата на усилена дейност. Сякаш нищо не е правено през 
тези петнадесет години. В действителност обаче те не минаха безплодно. Безспорно е, че 
те наложиха нови идеи. Международната солиданост е вече основен прин цип на полити-
ката. Световното обществено мнение днес е по-голям фактор, отколкото преди войната, и 
представлява една внуши телна сила. Борбата против войната стана една основна задача на 
новата политика. Пацифизмът не е вече движение, основано на смътни етически копнежи, 
а една необходимост, която се налага в политиката. Кол кото и да се говори за война, тя е 
много по-далече, отколкото в началото на 1914 г. и би могла да избухне само като акт на 
крайно отчаяние, при пълно съзнание, че няма да се постигне нищо добро.
(…) Равноправието на отделните страни полека-лека се налага като основа на новата поли-
тика. „Голямата илюзия“ – войната – е вече достатъчно разколебана. Време е да се изостави 
без съжаление и илюзията за побе дата. Заедно с последната ще изчезне и тази за реванша. 
Вместо това трябва да се отвори широко пътят на международното сътрудничество. В това 
направление на солидарно разрешаване на проблемите ревизионизмът – в най-широк сми-
съл – представлява единст вената реална политика на нашето време.“ – Н. Станишев

Нация и земя, 1933, кн. 19–21, с. 268–269.
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Подписаните в Париж през 1919  г. мирни договори остават във 
френската история като най-малко четените и най-много критикува-
ните. Привържениците на новата школа в дипломацията виждат в тях 
преди всичко творението на „един син на поражението от 1871 г. и жела-
нието му за реванш“1, какъвто за тях е Жорж Клемансо. Тъкмо обратно-
то, защитниците на класическата дипломация и нейния изпитан арсенал 
смятат, че версайската политика не постигна основната си цел – унищо-
жаване делото на 1815 г., не носи нужния за самочувствието на францу-
зина и неговата стратегическа сигурност реванш. Критиките на пресата 
и на някои депутати на социалистическата партия се свързват с неосъ-
ществената програма на пролетарската революция за мир без анексии и 
контрибуции.

Но представят ли всички те реални алтернативи на политиката на 
възстановяване, гаранции и репарации или са само различни вариации 
на същата тема? И има ли въобще алтернатива тази политика през 1919 г.?

Френският парламент гласува по време на седемгодишния си мандат 
правителствените декларации на кабинетите на Рибо, Пенльове и Кле-
мансо. В тях неизменно присъства формулата въз становяване, репарации 
и гаранции като условие за прекратяване на военните действия. По повод 
оставката на Рибо, барон Ланкен, съавтор на опита за сключване на се-
паративен мир с Франция през 1917 г., пише: „Старият господин Рибо е 
от поколението, което видя войната (от 1870–1871 г. – бел. Сн. Димитро-
ва), и от него не можеше да се очаква това, което можеше да се очаква от 
по-младите“.2 

А по-младите са Аристид Бриан и Раймон Поанкаре, започнали 
политическата си кариера след Панамския скандал, когато утвърдени 
държавници, като Ж. Клемансо например, трябва задълго да напус-
нат парламента и да се оттеглят от политическия живот. В официалния 
политичес ки свят на Париж ги наричат хлапаците. По време на войната 
А. Бриан е министър-председателят с най-дългия престой в Ке д’Орсе, а 
Поанкаре е президент на Републиката. През критичната есен на 1917  г. 
прези дентът подкрепя политическата линия за водене на войната до по-
беден край, предлагайки мандата за създаване на правителство на Ж. 
Клемансо, а не на Ж. Кайо, който персонифицира идеята за сепарати-
вен мир с Германия. По време на Парижката конференция той защитава 
мира, който трябва да бъде „едно обезщетение за мизерията и мъките 
от вчера, а срещу заплахите от утре той трябва да бъде една гаранция“.3 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ФРЕНСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И НЕЙНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ
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ПОСЛЕПИС ОТ БЕЛГРАД

Обширен и изключително комплексен е изследователският дисер-
тационен труд на Снежана Димитрова, публикуван преди повече от две 
десетилетия. Резултатите от него намират отново място между кориците 
на второто преработено и допълнено издание на книгата ѝ „Възстановя-
ване… Репарации… Гаранции… Франция и балканските славянски дър-
жави (септември 1918 – януари 1920)“, и то напълно основателно. Доказа-
телство за това са проблематиката, методологичният подход, дълбокото 
разбиране на сложните преплитания между различните нива на френска-
та политика спрямо държавите от Югоизточна Европа в края на Първата 
световна война: едната, оказала се на страната на губещите (България), 
и другата, възникнала като ново държавно образувание на 1 декември 
1918 г. след обединяването на победилото във войната Кралство Сърбия 
(и Черна Гора) с южно-славянските провинции на Хабсбургската монар-
хия, което бележи началото на съществуването ѝ като международен 
субект. Стогодишнината от края на Голямата война и Парижката мирна 
конференция е подходящ повод не просто за едно ритуално припомняне 
на тези изключително важни явления в европейската и световната исто-
рия, но и за аналитично осмисляне на причините, хода на историческите 
събития и дългосрочните последици, останали като сложно, травматич-
но наследство от тези превратни процеси; научна позиция, която Снежа-
на Димитрова отстоява последователно в изследователската си кариера. 
За балканските народи Първата световна война е и продължение на кон-
фликтите, чиято кулминация са двете балкански войни, но сега при нови, 
по-сложни и много по-драматични обстоятелства. Така от септември 
1915  г. сръбско-българските противоборства стават част от общоевро-
пейския военен сблъсък, оставяйки в отношенията между двата съседни, 
близки народа нови, още по-дълбоки и трагични последици и трайни бе-
лези. Противоположните интереси и стремежи да се преодолее изходът от 
войната и за едните, и за другите възможно най-безболезнено при новите 
обстоятелства след септември 1918 г. се изучават от Снежана Димитро-
ва  – при безупречно, задълбочено познаване на източниците, съответ-
ните историографски постижения и теоретичната страна на проблема, 
от френската гледна точка  – съответно, тя анализира разбиранията и 
стратегиите на Франция за включване на Балканите в нейната концепция 
за следвоенната Версайска Европа.



МНОГОЛИКИЯТ ОБРАЗ НА  
„БОЛКАТА…  

СТРАДАНИЕТО…  
МИЗЕРИЯТА…“

Войната като преживяване

ПРИЛОЖЕНИЕ



„Болката…, страданието…, мизерията…“,  
понесени на фронта и в тила;  

„вечният враг“, заплашващ тишината  
и спокойствието на „съседа си“,  

„проявеният героизъм“ от войниците,  
изпълнили „дълга си към Род и Родина“…  

Това са най-често аргументите,  
с които се пледира „правото на щастие“  

и от страна на победителите,  
и от страна на победените…

Приложението – „Многоликият образ на болката…, страданието…, 
мизерията…“, нахвърля ескизи на преживяната война, артикулирана във 
войнишки картички, снимки, дневници за всекидневния живот в окопите 
и тила. Войната, която отваря процепа към другите исторически архиви – 
афективните, често писани „с кръв от сърцето“, буквално и метафорич-
но. Войната, в която говори невидимото в историята – отношенческият 
ѝ контекст, контекстът, в който всъщност се пишат сценариите на много 
индивидуални и колективни драми, на победите и пораженията ни.  

Тъкмо тези драми са средата за политиките на паметта, политиките, 
които на свой ред са неотделими от контекста и на съвременната дип-
ломация, както настояваме и с новото въведение на тази книга. А тези 
политики биват често така неотделими само сякаш парадоксално от дип-
ломатическото действие, доколкото то се натъква на „особени гнезда“ на 
съпротива отдолу срещу употреба на другото ни минало като идеологи-
чески ресурс отгоре, а често и срещу мобилизация за граждански и офи-
циални позиции в сферата на вътрешната и външната политика. И със 
самото това Политиката и Дипломацията се изправят (поколение след 
поколение, епоха след епоха) срещу него, другото ни минало, което нико-
га не си отива, болезнено и живо – всъщност онова друго там, откъдето 
дипломацията се среща с най-голямото си изпитание: достойнството и 
честта на сякаш никога неживелите, които обаче са ни оставили важно 
историческо наследство, животите си като идеали, мечти, воля, падения, 
поражения, мъки, страдания, гняв и обида, но пожелали да бъдат и да ги 
има и след тях…



Въведение

Опитомявайки  
ужасното
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[Конфрекур, департамент Ен (Aisne), 17 септември 1914 г.]

„В 8.00 часа ние слязохме. Веднага паднаха снарядите. След 
10.00 часа страшно е. В 11.00 часа аз видях да пада една бомба, 
която запали остатъците от коларството. По обяд всички изпла-
шени и твърдо решени да напускат. Аз отстъпих. Даже не мис-
лят да обядват. Вали безспир, духа, това няма значение, искат да 
тръгват. Впрягаме един кон на г-н Бернар в неговата кaруца, за-
вързваме за нея багажа, г-жа Клемон и двете бебета и ние тръг-
ваме за Ресон. Истинско безредие. Голяма част от тълпата мина 
реката с лодка (…). Последен поглед към Конфрекур, напускайки 
Во (община в североизточна Франция – бел. Сн. Димитрова), за 
да видим една нова бомба, която запали остатъците от жилищни-
те постройки.“

Луи Ферте,
фермер от Конфрекур1

1 Des civils racontent 1914. Soissons: Sоciété Historique Soissons (SHS), 2014, p. 5. Този откъс е един 
от малкото запазени от изгубените тетрадки на фермера Л. Ферте. Но не само заради това, според 
нас, тази книга, дело на Историческото общество – Соасон, има точно него като посвещение. 
Тази загуба напомня и за друго нехайство – на историческата наука към „войната на цивилните“. 
Задължена съм на Дени Ролан, дългогодишен председател на Историческото общество – Соа-
сон, за многото дълги разговори за историята на войната в Соасон, за френската военна истори-
ография като цяло, за важните международни конференции, свързани с годишнини от Първата 
световна война (започвайки от 1998 г.), в чиито сесии, но и в разговорите (и дебатите) извън тях 
научих много (при това „на живо“, почти като „експериментално лабораторно“) за практиките на 
паметта (на Изток и на Запад), за онова, което често прикрива борбите на историците, бивайки 
представяни като битки за чисто епистемологични залози и исторически истини. За същото съм 
задължена много и на колегите и приятелите от друга местна историческа научно-изследовател-
ска организация с наднационално значение и с извоювани международна тежест и признание – 
Collectif de recherche international et de débat sur la guerre 1914–1918 (CRID 14–18). После, по време 
на конференции, изложби, чествания, обвързани със стогодишния юбилей на Първата световна 
война, се изказва съжаление и се правят опити да се преодолеят историографски дефицити и 
се насочи интересът към малко изследваното и публично тематизираното от военния опит, но 
отвъд идеологията и пропагандата (конституирала и утвърдила „вечния враг“), като например – 
насилственото разместване на огромни маси мирно население с чисто военностратегически 
цели от свои и чужди (и от двете страни на фронта); липса на новини или нарочни официални 
замълчавания за размера на неприятелската заплаха за цивилните в предната линия на фрон-
та (особено в началото на войната) отново заради военно-политическите цели на отговорните 
правителства; за отговорността за силното тогава въздействие и в тила на фалшивите новини; 
мобилизиране на общността срещу вътрешния враг, срещу „чужди шпиони“, депортиране на ци-
вилни, превръщани в заложници цивилни от сменящите се военно-административни власти в 
завоювани и отвоювани територии, събиране и изпращане „особен контингент“ от „добровол-
ци“ на фронта (сираци, момчешки банди, криминални затворници и пр.); за глада, за истинния 
размер на опустошението: материално и духовно, физическо и психическо; защо зреещите и 
случващи се граждански бунтове и прояви на масово неподчинение във всички тогава общества 
на война не прерастват навсякъде в граждански войни; за размера и характера на официалното 
и пара насилието, местата на тяхното взаимодействие и ефект, видими във всекидневието в тила, 
пред какво и защо „властта си затваря очите“: политиките, които корумпират… 

 МНОГОЛИКИЯТ ОБРАЗ НА „БОЛКАТА… СТРАДАНИЕТО… МИЗЕРИЯТА…“



Войната като среда и настроение

Войнишки свидетелства  
от двете страни  

на фронта
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„Ние страдахме твърде много […]. Нито над една наша мечта 
не гря слънце. И въпреки толкова разочарования запазихме бод-
ростта на душата си, борехме се за човека в нас и отстоявахме 
личността си, над една безцветна среда. Ние имахме воля да от-
стояваме себе си и воля да живеем – да превъзмогваме горчивини 
и разочарования. Желал бих нашите потомци да си спомнят не 
за завършените ни и незавършени дела, а за волята вложена в 
тях. Ще имат ли право да ни съдят някога онези, които не са 
ни превъзмогнали с волята си. Аз не бих желал техния съд. Зад 
историята има нещо, за което не е достатъчен един обикновен 
поглед. Това е животът ни – и който не го съзре, няма право да 
ни съди“.11

Боян Пенев, Дневник. Спомени

 

„И може да се каже: както никой друг път националното съз-
нание не е изнесено на преден план така, както по време на вой-
на – така никой друг път моралната съвест на тия граждани не е 
в такова напрежение, както във времето на война. По тази при-
чина, бойците са особено чувствителни за всички неправдиви и 
несправедливости и на тази почва моралът в тила е от решаващо 
значение за морала на бойците на фронта.“

Спиридон Казанджиев12

„Не само България загуби войната, загуби я всеки от нас по-
отделно.“

Йосиф Хербст13

 

11 Пенев, Боян. Дневник. Спомени. София: Български писател, 1973, с. 96. Подч. в текста – Сн. 
Димитрова.
12 НА – БАН, ф. 40к, оп. 1, а. е. 56, л. 1. Подч. – Сн. Димитрова.
13 Панайотов, Филип. Йосиф Хербст. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2014.

 МНОГОЛИКИЯТ ОБРАЗ НА „БОЛКАТА… СТРАДАНИЕТО… МИЗЕРИЯТА…“



Пробивът при Добро поле 
войнишки свидетелства
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Позицията, 19 май 1918 г. Снимка-картичка, изпратена на офицер кандидата  
Лудвиг Стрибърни от негов приятел лекар, офицер

│ ЦДА, ф. 1558К, оп. 1, а. е. 40115

Към обед стигаме в Сливен. Мълком се строяваме и минаваме 
през града. Никакво официално посрещане, никакви букети, ни-
какви сълзи или радост. Мълком се движат милите близки и ге-
рои към казармата. Славно, но насила (това е добавено – бел. Сн. 
Димитрова) тръгнахме; срамно се връщаме. И защо бяха всички 
тия мъки, страдания и жертви? Каква беше тази глупост, това 
безумие, с цял свят да се борим!

Лудвиг Стрибърни

115 На гърба на картичката пише: „Позиция 19.5.18. Драги Стребърни! Получих картичката 
ти, благодаря! За задграничен отпуск преди всичко трябва да чакаш реда си за отпуска. Когато 
наближава времето да си ходиш 2–3 седмици по-рано подаваш рапорт, че искаш да прекараш 
отпуската си в Берлин по тези и тези мотиви. Трябва непременно да пишеш по какви мотиви 
заминаваш за Берлин. Рапорта отива до главната квартира по канален ред. А бре ти ми пишеш, 
че си оф. кандидат. Още ли не си произведен подпоручик или е грешка. Обади се пак, когато 
имаш свободно време. Много здраве в Скопие, когато ще пишеш чок селям. Подпис – “.

 МНОГОЛИКИЯТ ОБРАЗ НА „БОЛКАТА… СТРАДАНИЕТО… МИЗЕРИЯТА…“



Пост скриптум

26 септември 1918 г., София
│ ЦДА, ф. 2046К, оп. 2, а. е. 10, л. 8

Колко е тежък тоя ден!
Как тъжно свири оня просяк с гуслата. Там на кръстопътя…

Днес заминаха парламентьори да искат примирие и мир. 

Колко е мек и топъл тоя ден на ранната есен!
Как бавно падат пожълтелите листа от кестените.

Какви са посърнали лицата на хората.
Колко са тъжни очите на Соня и при усмивка.  

Тя е същата и отдалеко и отблизо.
Господи, защо е такъв бледен и нерадостен тоя ден?

26.ІХ.918 София
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1919 г. – Генерал Фурту и френски войници пред „Александър Невски“124

│ РИМ – София, инв. № III МИС, 454в-6

Вторникъ, 24 декември 1918 год.125

Англичанитѣ се държатъ много добрѣ и се отнасятъ съ уважение къмъ 
насъ, но французитѣ сѫ страшно арогантни!… Ще има да теглимъ още доста!…

Безъ да искатъ и да знаятъ, тѣ просто заповѣдватъ, че въ тая къща ще 
имъ се дадатъ толкова стаи и се прѣнасятъ, ползувайки се отъ мобилировка и 
освѣтление, безъ да заплащатъ нѣщо!…

Това значи – да бѫдешъ победенъ!… Да напуснешъ фронта и да оставишъ 
неприятеля да се разпорежда въ собствения ти домъ.

А тия умразни гърци, тъй много сѫ се възгордѣли, така сѫ навирили 
носъ, като че сѫ въ своето отечество. Постоянно съ французите дружатъ и се 
мѫчатъ по какъвто и да е начинъ – да ни клѣветятъ… И това ние търпимъ!… 
Ето какви сме ние българитѣ!…

А какво ще стане съ нещастната Добруджа?  – Това още никой не знае! 
На нѣколко пѫти вече, ту прибираха, ту наново настаняваха нашата адми-
нистрация. И ромѫнцитѣ сѫ се държели много лошо. О, тѣ ще си отмъстятъ 
както трѣбва, ако тия страдалци останатъ въ тѣхни рѫце!…

Тежко на побѣденитѣ!…
Отъ всички страни – врагове, безъ подкрѣпа!…
Каквото богъ пожелае!…

124 Ген. Фурту поема командването на междусъюзническата контролна комисия в България 
от 20 август 1920 г. и остава на тази длъжност до 15 февруари 1922 г.
125 Дневникът ми: Как прекарах дните през войната. Неиздаден дневник на Радка Стоянова 
1912–1919. ДА – Варна, ф. 1142К, оп. 1, а. е. 35, л. 183.
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От ляво надясно – Лойд Джордж, Виторио Орландо,  

Жорж Клемансо, Уидроу Уилсън 

За справедливостта  
на победителите

1919–1920 г.
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Реч на Президента Удроу Уилсън  
на пленарно заседание на Парижката мирна конференция  

на 31 май 1919 година131

Господин Председател132, бих съжалявал много, ако нашата среща завърши 
с някои затвърдени впечатления, евентуално предизвикани от направени от 
нашите приятели забележки. Бих съжалявал да останете с впечатлението, че 
великите сили желаят да приемат или играят каквато и да е произволна роля в 
тези големи дела, или пък високомерно, поради ръководната си позиция, да 
упражнят неоправдано влияние върху тях. По тези причини желая да прив-
лека вниманието Ви върху един аспект на тези въпроси, който още не е об-
съждан.

Опитваме се да постигнем мирно решение, тоест да отстраним доколкото 
е възможно онези обезпокоителни елементи, които могат да застрашат све-
товния мир, опитваме се също да направим справедливо разпределение на 
териториите в съответствие с расата и етническия характер на населяващите 
ги народи.

И в основата на това лежи фундаментално важният факт, че когато реше-
нията бъдат взети, съюзени и сдружени сили ще гарантират изпълнението 
им. Като се замислим за миг, съвършено очевидно е, че основната тежест в 
това отношение ще падне върху великите сили. Главната тежест на войната 
падна върху великите сили и ако не бяха техните действия, включително во-
енните, сега ние не бихме били тук, за да решаваме тези въпроси. Следова-
телно не бива да си затваряме очите за факта, че според най-новите анализи 
именно армейската и военноморската мощ на великите сили ще бъде оконча-
телният гарант за световния мир.

При тези обстоятелства съвсем резонно и справедливо е великите сили да 
заяват следното пред партньорите си и то не от диктаторска, а от приятелска 
позиция: „Не можем да си позволим да гарантираме териториални решения, 
които не считаме за правилни, не можем да си позволим да продължи съ-
ществуването на онези обезпокоителни елементи, които намираме опасни за 
световния мир“.

Сега да се спрем на правата на малцинствата. Осмелявам се да кажа, 
че нищо не би могло да бъде по-вредно за световния мир от някои реше-
ния, които при определени обстоятелства могат да бъдат приложени спря-
мо малцинствата. Следователно, ако великите сили ще бъдат гарантите на 
световния мир, несправедливо ли ще бъде изискването им да бъдат дадени 
надеждните и необходими гаранции за това?

Умолявам нашите румънски и сръбски приятели да помнят, че макар 
и Румъния и Сърбия да са древни суверенни държави, то с решенията на 

131 Temperly, H. W. (ed). A History of Peace Conference of Paris. London, 1920–1924, V. 5, pp. 130–132.
132 Обръщението е към председателя на Мирната конференция – Жорж Клемансо.
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Паметникът на Незнайния Войн. Макет│ ЦДА, ф. 680К, оп. 1, а. е. 480, л. 1

 
À Lui, Незнаният Войн 
(хроника и документи)

Българският  
паметник на благодарността
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Действие I: 
Благодарността – Незабравимите: Достойнство, Чест и Почит

Министерски съвет
№ 949
12.VIII.1926 година
София
На № 648 от 

10.VIII.1926 г.  
Препис

За Министерството на Войната
Отдел бюджетно-контролен

XVII-то постановление на Министерския съвет
Отдел бюджетно-контролен

„I. На основание чл. 37 от закона за бюджета отчетностъта и предприя-
тията, разрешава се на Министерството на Войната да поеме ангажимент за 
разходи по въздигане на паметник на „Незнайния Български войн“ до размер 
1.239, 000 лева, които да се изплатят от бюджетат на фонда за 1926/1927 и 
1927/1928 финасова година.

II. По въздигането на паметника, Министерството на Войната да заведе 
преговори по доброволно съгласие, въз основа на чл. 156 букви А и Б от каза-
ния закон със скулптора Андрей Николов от София“.

 (п) Секретар: Илиев
Вярно 

(подпис)
Заведующ Секцията по издираване,  

подържане и украсяване Военните гробове141

141 ЦДА, ф. 680К, оп. 1, а. е. 365, л. 57. Пунктуацията и правописът следват оригинала.
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‘RESTORATION… REPARATIONS… GUARANTEES ...’

France and Balkan Slav states  
(September 1918 – January 1920)

This book attempts to reconstruct the French policy towards the Balkan Slav 
States. It is based not only on event narration on Quai d’Orsay diplomacy between 
the Bulgarian Salonika armistice (September 1918) and diminishing of the Superior 
Council of the Paris Peace Conference (January 1920); rather, it is an attempt to re-
construct this policy mainly through structural-func tional analysis of its social-po-
litical mechanisms and emotional-psychological factors operating in ‘the moment’ 
when the strategic-economic foundations of the France’s post-war diplomacy were 
laid – the foundations that shifted the center of its Balkan policy from the Ottoman 
Empire to the restructured socio-political Central European space.

Therefore:
This attempt rests on a theoretical model that, firstly, searches and deter mines 

the political and social ‘agents’ of the system of links-relations-institutions, termed 
for convenience as a ‘structure of the international relations’, and, sec ondly, draws 
from the schemes postulated by the studies on ‘decision-making’. Therefore, firstly, 
we work with the French policy as a result of actions/inter actions/counteractions 
of a government – diplomatic teams – public opinion, secondly, we examine these 
political actions as a final product of the influence/no influence of ‘the military and 
political elite’ (changing its ‘agent’ positions in the relation ‘center-periphery’ on 
the different ‘centers’ of ‘political decision-making’), thirdly, we study this policy in 
the short time of the conjuncture (i.e. the time of the separate fact – the event, the 
individual) with references to ‘the longue durée of the structure’ (Braudel, F. Ecrits 
sur l’Histoire, Paris, 1969, p. 48). This theoretical model determined both the range 
of the sources and the re search techniques. 

That means that here:
1. The research is based on the available sources and documents in the state 

archives of Bulgaria and Serbia, the archive collections of the Bulgarian Academy of 
Sciences and the Serbian Academy of Sciences and Arts. In addition, both countries’ 
central archives offer the full microfilm collection of copies from the French foreign 
ministry’s archive – relevant to our topic, both in structural-geographic and chron-
ological terms. Furthermore, the study includes the extensive use of collections 
of memoirs, published diaries and speeches, private correspondence, including 
the unpublished soldiers’ letters (preserved in the local museums of Blagoevgrad, 
Troyan and other towns), propaganda and advertisement posters, photo-materials 
published in the press, unpublished photographic collections, propaganda albums, 
articulating the history of the propaganda impact, literary criticisms, essays…
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The research techniques include classical methods of source process ing as well 
as content analysis which ‘is not using the totality of the documents, it uses only 
those parts that are symbol-empowered; these symbols each time are counted (i.e. 
processed quantitatively) in their context… from its initial stage the content-analysis 
differs from the other types of document analysis by its regarding the document as 
a set of symbols placed in their context’ (Танев, T. Принципи на контентанализа 
на документи като изследователска техника, София, 1990, с. 13). This research 
approach is obligatory mostly in the press analysis for it searches and provides an-
swers to questions: ‘who – to whom – with what aim – with what effect ?’; questions 
and answers, revealing the scheme, content and char acter of the propaganda mecha-
nisms and their ‘place’ in ‘the making’ of the French policy on the Balkans.

The terminological problems are of a different kind, they are entailed by the ac-
ademic ambition (determined, in its turn, by the theoretical model and its research 
techniques) to reconstruct one of ‘the pictures’, articulating the French policy to-
wards the Balkan Slav states (1918-1920); to analyze the mechanism of building the 
given policy in its temporal fluctuations and long-term alterations. Hence, we often 
use words and terms not in the meaning postulated by the theory of ‘the history 
of international relations’. Thus, regardless of the disputability of the terms such as 
‘national character ’, ‘people psychology’, ‘national complex’ (as reflect ing certain re-
ality), they are used here precisely as ‘truthful’ (i.e. as precisely relat ing ‘the existing 
situation’ of ‘the things’) for this was the attitude of those who used this vocabulary 
to analyze political and social problems of the explored historical time. Hence the 
use of the term Yugoslavia (pertaining to the legal requirements of the international 
relations’ terminology) resembles the ways of application of this term in the diplo-
matic and private correspondence of the time; it mirrors the style of its exploitation 
by the then political publicity and journalism. The newly established state here is of-
ten named as Yugoslavia – an obvious fault in legal terms because the new state was 
titled officially as the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes; the name ‘Yugoslavia’ 
was officially adopted as late as 1929.

All that means that as far as the terminology is concerned, we comply with the 
historicism and its ‘insistence that no historical situation could be under stood ex-
cept in its own terms’. (Бьргьр, П. и Томас Лукман, Социалното конструиране 
на реалността, София, 1996, с. 17) This preserves the anthropomorphical nature 
of the historical narration, of the historical facts, of ‘the physical objects of the dip-
lomatic action’ such as France and Balkans, whose reactions become comparable or 
tantamount to the human ones (the narration takes into account the moods…, the 
souls…, the dreams…, the expectations…, the disap pointments…, the pains…, the 
sufferings… of the France, of the Balkans…).

Hence
A. The study focuses on both the mechanisms, that formulated and upheld the 

French war aims, and the methods for gaining the broad public support of this pro-
gram and its implementation. Its basic principles, ‘restoration of the historical jus tice, 
correction of a painful past and guarantees against a future German aggres sion’, are 
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inferred through content analysis of the peace projects written by Briand, Clem-
enceau and Pichon – politicians of different political parties and varying social doc-
trines, sharing dissimilar foreign policy concepts and belonging to diverging gen-
erations; the peace drafts composed under different military perspectives, diverse 
diplomatic situations, varying internal policy conditions. These essentials provide 
some ground for the thesis that these programs did outline some permanent ten-
dencies and characteristic features of the French political thinking and diplomatic 
action (1914–1920):

1. Once being specified – ‘restoration, reparations, guaran tees’, the principles 
of the French foreign policy were defended and maintained regardless of the gov-
ernment changes or the critical turns at the front. Both the principles and their 
moral-legal grounds (as well as their ideological argumentation) were upheld: the 
ensured allied support for the latter provided ceaseless implementation of the for-
mer. It was not by case that one of the first Peace Conference’s commissions being 
established was that on ‘ascertaining the responsibilities for the Pan-European war’: if 
the crime is proved it would be easier to plead for harder punishment both in and 
outside the court hall. Since even under the most unfavourable military-political 
circum stances ‘the policy of restoration, reparations, guarantees’ was not abandoned 
(only some particular territorial claims were reduced), the victory of allied armies 
could lead only to active efforts for its total implementation.

2. Both the profound content analysis and the initial glimpses reveal that the 
‘restoration’ principle was inseparable from the two other components; the three 
principles in their unity and interconnection organized the overall political scheme 
of the French foreign policy action. The policy of ‘restoration of the historical jus-
tice’ was maintained precisely in this form and in the relevant context of permanent 
arguments and considerations; the relations between the form and its content re-
veal the ruling circles’ system of political beliefs as well as the determining features 
of the French national ideology. Thus ‘the restoration of the territories occupied – 
against the will of their populations – by the Germany and her allies’ complied with 
the principle of national self-determination (after the 1871 German annexation of 
Alsace-Lorraine the French national doctrine pleaded this principle to become in-
ternational law). ‘The right of the peoples to be masters of themselves’, formu lated as 
a part of the international jurisdiction when applied to the Alsace-Lorraine case 
meant restoration of the two provinces within the Mother-Home-land’s bound aries. 
At the outset of the pan-European conflict both the president’s address to the nation 
and the parliament’s declaration the war was proclaimed and defended on the basis 
of this law, broken by the violation of the Belgian neutrality.

Hence the restoration of this right was formulated and propagated as an ulti mate 
war aim. The application of this right was always sought in historical per spective: it 
required ‘a correction’ because of the historical injustice exercised over the French 
nation in the past. The scope of this injustice was determined and de scribed in flex-
ible and changeable terms: from the Vienna Congress (1815) to the German Kai-
ser’s crowning in the Hall of Mirrors of the Versailles palace (18 Janu ary 1871). The 
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accomplishment of ‘the policy of restoration’ – according to both law and historical 
justice,  – meant ‘the correction of a painful past’. According the French political 
strategy and national ideology this correction could be consummated only in the 
form of territorial and economic reparations. The logic of the French foreign policy 
doctrine demanded that the restored historical justice and the compensation for the 
moral and material sacrifices – as the only pos sible political result of the military 
victory, were expedient inasmuch as they provided guarantees against the new Ger-
man aggression. Defending the principles of ‘restoration, guarantees, reparations’ as 
the Entente’s common political war aims, the French diplomats and politicians tried 
to balance the Allied interests during the war, to create the necessary diplomatic 
conditions and public atmosphere for accomplish ment of the French goals in the 
post-war Europe. The successful application of the ‘resto ration policy’ in the wording 
of armistices supposed successful implementation of the other political principles 
in the process of making of the peace treaties; in French view this implementation 
was tantamount to a provision of the sum of the political, economic and military 
measures, ensuring the Third republic against every attempt for German revenge.

The analysis of these principles points to their certain vagueness as no tions of 
the political dictionary, to their flexibility in the situations of seeking the means 
and methods of their definite application. That determines their multi-dimensional 
nature (as possibilities for application) and multi-variance (as direction of action). 
This multi-dimension and multi-variance permitted the French states men – with-
out abandoning their key positions – to limit or expand the set of considerations or 
arguments in favor of their political action and also the spheres of strategy’s appli-
cation in accordance with the military turnabouts. This limitation and enlarge ment, 
in their own turn, determined the character and essence of the French propaganda.

B. The same theoretical context focuses our attention on the relation ‘offi cers-
politicians’ altered under the conditions of trench war. The change was engendered 
by the new profile of the war situation, by the trench life, by the depar ture from the 
elegant war strategy’s formulae studied in the military academics. At the turn of the 
century the people thought of ‘the art of war’; the first Great War’s years converted it 
rather to an effort of mass extermination. The notion and the nature of ‘enemy’s de-
feat’ expanded outside the traditional frames to enter into spheres ruled by the psy-
chology, diplomacy and politics. The Marne victory and the General Staff ’s respon-
sibility for the German defeat strengthened the military’s weight and changed the 
attitude of officers towards the accepted conventional norms of social subordination 
(politicians-the military). On the other hand, the same facts and cir cumstances did 
not have the same effect on the other pole – the public opinion. Thus:

1. A new phenomenon emerged which was to cause substantial reper-
cussions with decisive effects on the French foreign policy in Central Europe and 
the Balkans: the strain and contradiction between the French politicians and the 
military over the definition of the French national interest. The former derived it 
from the general political-economic and military-strategic situation on the con-
tinent, the latter – from the given specific situation. The prescriptions of the mili-
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tary tactics rarely coincided with the postulates of the global national interest. 
This phenomenon manifested itself at several levels. The contradictions in the re-
lation prime-minister – part of the top generals (gen. Mangin, Marshall Foch, gen. 
Berthelot) stemmed from the problems over the peace treaties, from the degree 
of (non)harmony of the peace treaties with the ideas of the French military strat-
egists. The opposition of the part of the officers of the Armée d‘Orient escalated in 
dis agreement with the official government policy toward a specific Balkan state. 
Their views could be positioned in the antithetical scheme: ‘insufficient satisfac-
tion of the lawful allied national-territorial demands’ – ‘excessive and unjustified 
generos ity towards the winners at the expense of the defeated’. Obviously, these 
officers exceeded their regular functions (the execution of the given official state 
policy) and attempted to form and dictate a policy. Some of the reasons for this 
phenom enon were rooted in the character of war.

2. The military success in the world war – when the material, moral and psy-
chological potential of the nation was mobilized, when the whole continent was 
changed into a battlefield, when the logistics increasingly became more impor-
tant – was determined to the large extent by the communication. The completed 
communica tion (without an outright military victory, hardly possible in the pro-
longed position war) meant either a new ally or a neutralized country from the 
enemy camp. Both could be achieved only with the tools of the diplomacy and 
politics. The expansion of the war theatre brought about the seeking of a political 
decision to the newly emerged military prob lem, a decision often proposed by the 
officers from the active army. Since the specific military problems could be resolved 
by means of politics only, the officers of the different army headquarters were often 
the initiators of the political combinations. On the other hand, the politicians used 
to seek competent military advice for the composition of the government foreign 
policy programs. Yet in both cases the officers’ political projects (regardless of the 
author’s rank and position in the military hierar chy) had some effect in high Paris 
offices only when they coincided with the already  formulated foreign policy and the 
general political strategy of the Quai d’Orsay.

The gradual accumulation of military opinions and evaluations on politics led 
to the creation of the ‘military’ concept of the French national interest, to a certain 
extent differing from that of the official Paris. It was hardly a surprise that the of-
ficer’s strategic views – usually centered on some specific geographic point – did 
not correspond with the official version that was determined in the French capital 
after consultation with different information sources and was always ‘thought’ in 
pan-European political and economic terms. However, the attempts of some officers 
to propose and dictate a specific policy – in contradiction with that of the govern-
ment – were still a rarity.

Marshal Foch’s conduct – both during and after the Paris Peace Con ference – 
was instructive to this point. The Quai d’Orsay’s archive testifies on similar behav-
iour of senior officers from the French occupation corps on the Balkans. The de-
partments of the foreign ministry considered some of their reports and declared 
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positions (on the contradictions between the victors and defeated) as opposing and 
detrimental to the official government policy. The recall of the officers from differ-
ent French missions due to excessive commitment to the cause of a given Balkan 
state was a permanent practice during the Paris Peace Conference. Nevertheless, 
the French military were still inclined to think that Clemenceau’s policy realized the 
coalition’s political war aims at the expense of the French ones.

4. The execution of the Superior Council’s multilateral decisions by and large 
by the French soldiers was another conflict point between the French politi cians 
and the military. The officers from the French units on the Balkans disap proved 
and protested against the policy of receiving mandate in the name of the Allies: 
since the specific allied policy was associated exclusively with France it left unpleas-
ant memories and damaged the French influence on different circles of the affected 
country. In these circumstances – due to extremely exalted nationalist propaganda 
and heated passions – some armed incidents between French and allied soldiers 
took place. Meanwhile the population of these regions often preferred to stay under 
French occupation rather than to be included into a certain foreign na tional state. 
However, as a rule these problems were not resolved in such way due to a variety of 
political, strategic and economic reasons; the unfavorable outcome created impres-
sions among the local population of the French weakness and France’s incapability 
to defend the national interests of the small peoples. At the same time the suspicion 
and irritation of the allies grew up. French officers from different points on the Bal-
kans warned in their reports on these negative effects on the French influence and 
prestige.

5. The disparity between the politicians’ and military’s attitudes affected a new 
untraditional sphere, which was of minor importance in the past: the created imag-
es of a given Balkan state. The coalition war implied peculiar inter-allied rules: the 
contradictions and disagreements between the different national military units were 
latent during the active war actions and overt during the periods of relative calm or 
standstill. The position strategy and defense tactics on the Salonika front provid-
ed prolonged periods of tranquil life for the Armée d’Orient. Hence the numerous 
diverse events of the everyday life served as good ground for manifesta tion of the 
allies’ ‘national character’ which worked as a basis for general image of the respective 
people. Some stereotypes on the respective Balkan nation’s qualities, abilities and 
possibilities also changed. The shift could be in negative direction – in contradiction 
to the Paris-born image forged by the common propaganda efforts of France and her 
allies. On the other hand, the obligations following from the armi stices’ implementa-
tion placed the French military in direct contact with the defeated peoples.

Under the new post-armistice conditions of the broadly advertised upcoming 
‘eternal peace’ the simple schematic enemy’s image lost color and waned at the ex-
pense of the lively emotional image forged by the numerous everyday contacts. Such 
change was in Bulgarian favor. The French officers carrying out the allied policy 
in Bulgaria approved the behavior of the Bulgarian nation as a whole. Their re-
ports sympathized with Bulgarian stance on different military-political events in the 
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region. Furthermore, they appealed for the Paris’ support for Bulgarian positions 
on the contested issues. To this end they were inclined to emphasize the good as-
pects of the Bulgarian ‘national character’. Reasoned remarks and com mendations 
on the Bulgarians could be found in the dispatches of both overtly pro-Bulgarian 
officers and impartial military observers. The most impressing ‘people’s features’ 
were commented in comparison: mostly with those of the Greeks, sometimes – of 
the Serbs, very rarely – of the Romanians. Different cultures and ways of think ing 
were juxtaposed in this manner; the styles of behavior were extrapolated on dif-
ferent levels (probably subconsciously); images, estimations, opinions on a given 
people were created. Sometimes they were opposite to the official ones, created by 
the anti-Bulgarian campaigns and disseminated by the respective propaganda with 
the specified political aims. Once again back in France, these officers offered new 
ideas, judgments and attitudes. Their influence on the different levels of the French 
society could create a new space, different and free from the dominating official 
opinions, estimations and enforced images of a given nation. Some theorists of the 
Bulgarian propaganda had some hope in such developments to create a new, more 
favorable social and emotional environment for rehabilitation of ‘the people’s name 
vilified by the fierce enemies’. This perspective was regarded as one of the factors for 
positive change in the attitudes towards Bulgaria, as a possible way for counter ing 
‘the tremendous anti-Bulgarian campaign in the peace capital’.

C. The same theoretical paradigm requires an examination of the forma tion 
of the foreign policy aims of the ‘small’ allies from the Entente (1914–1918) and 
meth ods of their maintenance in Paris (1919–1920). The results of this examination 
could be summed up in the title ‘France against the Balkans?’ The reading of both 
the Yugoslav delegation’s archive from the Paris Peace Conference and the corre-
spondence of the French representatives in Bucharest creates the impression that 
France was against its allies. This im pression was generated by the fact that Balkan 
allies’ extreme programs for na tional-territorial revindications and economic com-
pensations were not supported by the responsible French politicians at the Peace 
Conference. These programs, in their own turn, were to a large extent inspired by 
the overall French policy during the war. Thus the excessive pretensions based on 
signed treaties in the war situation (Romanian case) or unsigned arrangements due 
to the same war situation (Serbian and Greek case) were not attained in the peace 
conditions; this created the often declared ‘self-reflection’ as ‘the little defeated on 
the Balkans’ (the Balkan allies of the Entente). The causes and consequences of this 
‘self-reflection’ to a great extent marked the new pattern of the inter-allied relations 
within the Entente’s camp from March 1919 to November 1920; they explain the 
nature of the French influence on the Balkans in the subsequent peace years.

D. In this theoretical frame we examine the results of the specific realiza tion 
of the policy of ‘restoration… reparations… and guarantees…’ towards the win ners 
and the defeated on the Balkans; the existed but unaccomplished alternatives to this 
policy are focal points in this analysis. Several hypotheses condition the key ideas:
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1. The period from the signing of the Bulgarian Salonika armistice (Sep-
tember 1918) to the dwindling of the functions of the Superior Council of the Paris 
Peace Conference (January 1920) was the time when France realized its war aims. 
The implementation of this program on the Balkans altered the traditional French 
policy on the Balkans: now it became a function of the French-German contradic-
tions in the old continent. During the war the Third Republic’s foreign policy con-
cept turned the peninsula into a natural extension of the French defense system on 
Rhine, whereas at the time of the Peace Conference it installed it as a compensation 
instrument and a corrective to the unrealized opportunities and unattained posi-
tions in the Western part of the continent. Applying the major prin ciples of this pro-
gram: ‘Restoration of the historical justice, reparation of a painful past and guarantees 
against a future German aggression’, the French strategists shifted the focus from the 
Ottoman Empire to the united Yugoslavia and territorially enlarged Romania. The 
war experience and post-war French interests demanded an aggrandizement of the 
two kingdoms as a strong barrier against the Pan-German expansionist pursuits 
towards the Adriatic and the Middle East.

At the end of the war the Quai d’Orsay’s long-term policy graded the different 
Balkan states in line with their strategic potential for thwarting the eco nomic and 
political reconstruction of the German Reich. Due to this strategy Clemenceau’s 
cabinet located Greece and Turkey in the peripheral zone of the French interests. 
Paris was conscious of both the British war aims in the Mediterranean and the 
French naval effectives for defending its positions on the Balkan coast terri tories. 
Hence – while the French business circles became increasingly Turcophile and the 
military’s pressure went on – Clemenceau’s government supported those deci sions 
of Greek and Turkish questions which were in line with the general interests of 
the allied camp. Two years later the natural evolution of the French foreign poli-
cy concept installed the Romanian state and the Karadjordjevic’s king dom as the 
core of the political constellation of the newly established national states in Eastern 
Europe. Participating in this alliance, the small European states sought additional 
guarantees for preserving the territorial status quo, whereas France at tempted to 
fill the strategic European vacuum created by the Russia’s exit from the allied chain, 
to create an additional insurance against potential attempts for res urrection of the 
German Drang nach Osten. Hence the French diplomats deprived the projected al-
liance from its anti-Hungarian sting and did not allow Greece to join in. The alter-
native political line, advocated by the small Balkan states, would lead to isolation 
of Hungary and alienation of Bulgaria and Turkey, creating favorable conditions 
for uniting their interests with those of Germany – the alter native countereffective 
to the French war and political aims. Hence the French policy towards Bulgaria, to 
some extent different from that towards Germany, was an integral part of the strat-
egy of restoring the Central Europe under the French aegis. Small wonder that the 
most frequent French answer to the excessive de mands of the small allies was: ‘now 
France works for peace, and the lasting peace requires taking into account the Bulgar-
ians, Hungarians and the Turks’.
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2. Thus the French diplomacy, in order to include Alsace-Lorraine, en forced 
on allied policy the principle of ‘restoration of the economic justice’ as taking off ‘the 
territories occupied – against the will of the population – by Ger many and her allies’: 
this restored, in practice, the prewar territorial status quo of the Serbian Kingdom, 
reincorporated South East Macedonia to Greece and ensured that Roma nian war 
potential would be included into the Entente’s war machine. Applying the same po-
litical principle, but with a different content, towards the former enemies, the French 
military, diplomats and experts restored the positions (lost during the war) of the 
French commercial and financial institutions, restarted the activities of the cultur-
al centers and claimed for restoration of the temporary lost rights of the religious 
communities. In this scale and this form ‘the restoration policy’ was car ried out in 
two phases – from the Bulgarian defeat to the German capitulation (11 November 
1918) and from the end of war to the beginning of the Peace Conference (18 January 
1919), was projected on two levels – winners and defeated, and was maintained in 
two directions – dismissing the separate peace as an instrument for regulation of 
relations with the former German allies and enforcing the French concept of the 
armistices as exclusively military agreements. Several key problems are examined 
and reviewed in this perspective: Quai d’Orsay’s policy to the armistice with Bulgar-
ia in Salonika, the projects for solving of the Macedonian ques tion worked out by 
the French ambassadors in London, Rome and Belgrade as well as by the experts of 
the Comité d‘Études, the role of ‘the Bulgarian atrocities’ theme in the propaganda of 
France and its Balkan allies.

The same perspective is instrumental in our examination of the official French 
attitude to the Yugoslav question. The French policy towards the Yugo slav unifica-
tion is analyzed in its two stages. The essence of the first was the process of gradual 
acceptance of the creation of the Yugoslav state, whereas the second was primarily 
concerned with the questions of the regulation of the pro jected state. Both the con-
tent of the two stages and their respective events-milestones (the London treaty of 
April 1915 and the Quai d’Orsay’s refusal to recognize the Yugoslav Committee as 
an ally in the autumn of 1918) are examined. The France’s Yugoslav policy is scru-
tinized in the context of its relations with Russia and Italy: we analyze both the role 
of the French intellectual elite for ‘realizing’ the ‘necessity’ to create Yugoslavia (not 
only among the general public but also among the responsible politicians) and the 
psychological and ideological role of the propa ganda for ‘painless’ enforcement of 
a given political decision. Our study of the Lon don treaty extrapolates the France’s 
attitude towards ‘the Yugoslav question’ from its contradictions with the Russian 
strategy on the Balkans. The same core of the French strategic-political aims and 
economic interests determines our reconstruction of the attitude of the politicians, 
diplomats, experts and intellectual elite towards the role of the Habsburg empire 
in the Quai d’Orsay’s foreign policy. The adoption of the ‘Yugoslav idea’ was a slow 
and uneasy process: it meant a revision of the traditional French policy in support 
of the Austro-Hungarian entity. The different tendencies (and their personal rep-
resentatives) of the French foreign policy towards Austria-Hungary are outlined 
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as well as the possibilities for an installing of the diff erent alternatives as an official 
French line. The major conclusion is that France played a decisive role not only in 
the process of Yugoslavia’s creation but also in determining the form of government. 
Supporting Pashich’s and his old radical party’s policy for creating the unitary cen-
tralized Yugoslavia, the Paris cabinet decided in advance the debate between the 
Yugoslav Committee and the Serbian government on the federal versus the central-
ized state system.

3. Realizing the political principle of restoration of the historical jus tice’, be-
tween 29 September 1918 and 18 January 1919 the official France turned the policy 
of ’reparations and guarantees’ into a basic widely accepted principle; most of the 
delegations appealed to it in the Peace Conference discussions. The French political 
thinking endowed the reparation principle not only with certain economic parame-
ters but with the moral dimension as well; the latter was associ ated with ‘the correc-
tion of one painful past’ – the past ‘thought’ and ‘constructed’ for the foreign public 
as the result of ‘the historical injustice, done by Germany’ to the French nation. How-
ever, despite its emotional and memory-inspired argumentation, the official French 
policy of territorial reparations was pursued to a pragmatic end. It tried to ensure 
the vitally needed guarantees against every possible future attempt for revenge by 
the German Reich. Thus, under the same goal for ‘search for the guarantees, which 
the past refused to France, but without losing friends’, the French representatives at 
the Paris Peace Conference carried out the policy of creation of national states in 
Central and Eastern Europe.

Territorially defined at the expense of the Teutonic and Turanic nations, these 
national states strengthened the circle of anti-German countries. The same aims 
determined the policy of defining the borders of the Balkan Slav countries. France’s 
political behavior is analyzed by scrutinizing the content of its Balkan policy as well 
as its strategic-political aims and economic interests on the old continent. The strat-
egy of the French foreign policy determined the political line towards the Romanian 
kingdom: inclusion of the large Transylvanian lands in Roma nia, rejection of every 
attempt ethnically, historically or strategically to challenge Romanian rights in Bes-
sarabia and Dobrudja, demarcation with Serbia in Banat on the basis of the national 
self-determination, moderating the proposals, put forward by some allies, to take 
active measures against Romanian confiscation of Hungarian armaments and war 
machinery, satisfaction of the Romanian-proposed amendments of the treaty for 
protection of minorities.

Enacting this line of the French Balkan policy– originally drafted as early as in 
the end of 1918, the French experts and diplomats restored the 1913 Serbian south-
ern and eastern frontiers with some strategic corrections at the Bulgarian expense, 
recognized the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, opposed every project for 
autonomy of Macedonia, included the Serbian-populated parts of Banat in Yugo-
slavia, worked out the draft of the decision on the Adriatic question, which served 
as basis for the later 1920 Treaty of Rapallo. The preferred policy on Italian-Yugoslav 
dispute over Adriatic was the application of the Treaty of London’s borders. Neither 
the at tempts of the Yugoslav delegation to deny the legal validity of the 1915 Treaty 
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of London nor the Italian undertakings to annex lands considered as Slav met with 
any serious support among the circles determining the official French policy. French 
representatives debated the North Epirus question with their Italian colleagues in 
the territorial commissions; they used the argument of the strategic security and of 
the useful Greek-Serbian communication line to defend the Greek pretensions. The 
economic expe dience was employed as an argument in favor of Western Thrace’s 
incorporation by the Greek state.

The French war strategy was at the bottom of the decisions on the armaments 
question –those on arming of the winners and disarming the defeated. The discus-
sions in the Council of the Four and the debates in the expert commissions crystal-
lized the point of equilibrium: reduction of the mili tary potential of the Germany’s 
allies but only to the level providing them against being perceived as the potential 
easy loot by small Entente’s allies. ‘The small winners’ claimed for an enforcement of 
their defense potential; however, their mili tary aggrandizement was circumscribed 
to a level providing that their eventual uni fication could not turn them into a Euro-
pean power of the same rank as Germany, capable to wage an independent foreign 
policy. In other words, the defeated were provided with some possibilities to resist 
the victors, whereas the winners were de prived of the unrestricted dominance. The 
specific manifestation of this concept was the formula for organization of the armed 
forces of the defeated; 1000 inhabitants – 4 soldiers. Every attempt to reduce the 
armies of defeated countries under that ratio was rejected.

The same was the attitude to the attempts – by both winners and defeated – to 
connect the foreign policy with the internal political conditions. Such attempts usu-
ally exploited ‘the Bolshevist threat’. Neither French ambassador’s claims that entire 
satisfaction of the Romanian claims was the only cure for the country’s grinding 
misery, nor the statement by the Greek foreign minister Nikolaos Politis that ‘if 
Greece would not leave the conference enough satisfied everything may be ex pected’, 
nor Bela Kun’s revolution had some substantial influence over border decisions on 
South-Eastern Europe. However, the fears from the revolutionary crisis in the de-
feated Balkan countries induced France to oppose the extreme Serbian and Greek 
demands for occupation of Bulgaria. The same motives rejected the Roma nian in-
sistence to participate in the commission observing the execution of the military 
provisions of the treaty with Bulgaria. Accordingly, the efforts of the represen tatives 
of Romania, Greece and Yugoslavia at the Paris Peace Conference to gain the Quai 
d’Orsay’s support for their foreign policy programs outside the above-mentioned 
limits did not achieve the desired result.

However, it was not an exception to observe the Paris press’ be nevolence and 
sympathy towards the extreme national pretensions of the allies. This cleavage could 
be explained with the different understanding of ‘the French na tional interest’. In the 
same time the archives of both Bulgarian and Yugoslav delegation offer information 
on the exact price of the favorable attitude of some French papers to the official 
memorandums of the government delegations addressed to the Peace Conference.

The Council of the Four often connected some newspapers’ changed atti tude 
to a given political leader, allied state or its program with a cash receipt. While 
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some French journalists could alter their stance in accordance with the re ceived 
gold franks, the French foreign ministry could determine its position only in line 
with the measured political, strategic and economic interest of the Third repub lic. 
In 1919 this interest continued to determine the policy of the French representa-
tives at the Conference towards South-East European allies of Germany, the policy 
based on principles of the Versailles treaty. The report to the Senate, accompany ing 
the proposal of the ratification of the Neuilly treaty defined it as ‘the sole, adapted to 
the Bulgarian case, form of conditions, aimed to bring about the just peace’. It was de-
fended in the Parliament as the application of the ideas, ‘that dictated [our] behavior 
toward Germany and Austria… The countries, that faced the Bulgarian fight, are also 
entitled to reparations, guarantees and sanctions’.

This perspective modulates our study of the France’s Bulgarian policy that was 
different from the policy towards defeated Germany. For the French attitude towards 
the Bulgarian program for national-territorial revindications was connected with the 
concept for restoration of the Central Europe under French national aegis, postulat-
ing more benevolent attitude towards former allies of Germany. To this end Clem-
enceau, supported by the Lloyd-George, Wilson and the Japanese representatives 
en forced the strategic principle in the territorial commissions when the Bulgarian 
bor ders in Macedonia, Thrace and Dobrudja were defined. They were not fixed in 
accordance with the nationality principle; however, the French economic experts, 
supported by their British and American colleagues, did not per mit the application 
of the economic provisions that in the German case were aimed at the country’s eco-
nomic destruction. The French stance on the Bulgarian reparation question, causing 
one of the first failures of the united Serbian, Greek and Romanian diplomacy (per-
ceived by them as a heavy defeat), could be explained by the political ambitions of the 
Republic to restore the Central Eu rope as a community of prospering national states 
under the French aegis, enjoying good neighborhood relations. 

The British prime-minister also thought the economi cally and politically re-
stored Central Europe as a barrier against ‘the Bolshevist infection’. Yet what he 
meant by Central Europe had other content. The Central Europe was understood 
as stabilized Germany, rather than mosaics of small na tional ‘successor states under 
French aegis, dipped in chaos’. Despite the clear differences between the French and 
British positions, the drive for moderate repa ration policy – manifested in different 
cases by both countries – found a com mon point in the economic provisions of 
the Bulgarian treaty. The Supreme Council’s consensus on Bulgarian reparations 
permitted the Great power’s interest to be presented as a common interest endorsed 
with the ‘eternal peace’ formula. Hence the particular interests of the small Balkan 
allies were treated as differing from the allied interest as a whole.

However, the result of the policy carried out by France in Paris was the creation 
of ‘the Europe of the strategic security’ instead of the broadly advertised ‘Europe of the 
national self-determination’. (Of course, the ‘Europe of the na tional self-determina-
tion’ would be as unfair as ‘the Europe of the strategic secu rity’.) The borders were 
legitimized with the help of the ‘eternal enemy’ concept; it entailed the creation and 
the political circulation of the image of ‘the other-enemy’ – ‘always aggressive and 
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greedy ’, endangering the security of its neighbor: a threat requiring the strategically 
ensured border against this enemy. Therefore this ‘Europe of the strategic security’ 
left both victors and defeated unsatisfied. This formula left the former with the feel-
ings of unrealized ‘generously promulgated promises’ while the latter were deprived 
of the ‘now waked up hopes’. Thus, France probably put ‘an end to the laugh and 
flattery’ as Les Temps pleaded on the first day of the first peace year. France probably 
did not ‘betray the memory of his 1 100 000 dead Frenchmen’ defending the policy 
of reparations and guarantees, yet this hardly built a safer future for their inheri-
tors. This policy, unfortunately, was without alterna tives at the time, because for the 
French nation the victory could be only the peace built on principles of ‘restoration, 
reparation, guarantees’; the peace thought as only possible to eradi cate the memory 
of the wounded French national honor in 1871 and to provide guarantees that 1871 
and 1914 would never be repeated. Probably the French foreign policy would have 
had its alternative if it was not the 1871. Then the Balkans would prob ably have had 
the slightly different destiny.

***

The pain... the suffering... the misery…, endured at the front and in the rear; the 
eternal enemy, menacing the silence and tranquility of ‘the neighbour’; the mani-
fested heroism of soldiers, fulfilling their duty to family and Motherland. These were 
the most frequent arguments for the right to happiness (seen as the ‘restoration of 
historical justice, the reparation of a painful past and guarantees against a future 
enemy’s aggression’) that were pleaded for by both the winners and the defeated.

The supplement – The multifaceted image of pain... suffering... misery..., outlines 
the experienced war, articulated in soldiers’ cards, photos and diaries about every-
day life in the trenches and in the rear. The war opens a gap to other historical 
archives – of those affected, often written ‘with blood from the heart’, literally and 
metaphorically. The war in which the invisible in history speaks – its relational con-
text in which the scenarios of the many individual and collective dramas of our 
victories and defeats are actually written.

These dramas are the environment of the politics of memory, the politics that 
in turn are inseparable from the context of modern diplomacy, as we assert in the 
new introduction of this book. These policies are often inseparable from diplomatic 
action, insofar as the latter encounters ‘particular nests’ of resistance from below 
against the use of our other past from above as an ideological resource, and of-
ten also against mobilization for civic and official positions in the field of domestic 
and foreign policy. And therefore Politics and Diplomacy face our other past (gen-
eration after generation, period after period), painful and alive, which never goes 
away – in fact, that other past is where diplomacy meets its greatest challenge: the 
dignity and honour of the seemingly non-living, who, nevertheless, have left us an 
important historical legacy: their lives as ideals, dreams, wills, downfalls, defeats, 
torments, sufferings, anger and insults, – but they wished to be present and to be 
present for ever more.

English translation: Naoum Kaytchev
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Книгата на Снежана Димитрова по своя харак-
тер е задълбочено и богато научно изследване 
върху една преобладаваща и в наши дни евро-
пейска дипломация, каквато е френската. Фак-
тът, че авторката си служи с много архивни 
документи, много от тях непознати или недо-
стъпни за голяма част от българските изсле-
дователи, е без съмнение неоспорим принос 
към българската историография. В същото 
време работата се появява в епоха, когато 
проблемът за международните отношения на 
Балканите е отново актуален.

Може да се отбележи, че пред нас стои една 
книга, която със своя предмет, концепция и 
постижения заслужава вниманието на всички, 
интересуващи се от съвременната история 
на Балканите. Написана разбираемо, със стег-
ната композиция, тя подхожда към добре из-
вестни теми от ъгъл и по начин, който доня-
къде се различава от маниера, характерен за 
сръбската историография. И не на последно 
място, тази книга сама по себе си показва в 
каква посока се развива новото, освободено 
от множество идеологически и национални 
клишета, поколение български историци, то-
ест българската историография като цяло. 

Венцислав Велев. Bulgarian Historical Re-
view, 1–2/1999, София, 2001.

Синиша Стефанович. Annual of Social His-
tory, 2–3/1997, Белград, 1999.
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Сърцевината на тази книга са две исторически събития – Голямата война и 
нейният Парижки мир, които се превръщат в загадката, която и след сто го-
дини ни вълнува и надхвърля, протягайки се върху бъдещето ни. Изследвайки и 
другия контекст на Мира – чувствата, страстите и настроенията, авторка-
та с едно съучастническо намигване ни показва как войната засенчва въжде-
ления мир. 
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