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У монографії досліджується політична спадщина регента і прем’єр-міністра 

Болгарії у 1886–1894 рр. Стефана Стамболова та її вплив на державотворчі 

процеси в князівстві/царстві у 1895–1920 рр. Під вказаним поняттям 

розуміється: сукупність започаткованих видатним політиком ідей і практик, 

усталених рутин та взятих на озброєння для ефективного управління масовою 

свідомістю ідеологем, що знаходило різноманітні прояви у соціально-

економічних і політичних процесах, які відбувалися в країні після смерті 

С. Стамболова; ініційовані ним законодавчі норми, котрі зберігали чинність у 

подальші роки; колективну пам’ять про державного діяча та її використання 

для легітимації того чи іншого зовнішнього або внутрішнього курсу. І хоча 

спадщину С. Стамболова не варто вважати основним фактором болгарського 

державотворення, проте вплив цього явища на розвиток країни та її 

зовнішньополітичний вектор відчувався упродовж тривалого часу.  

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Болгарії.  

 

 

The monograph explores the political legacy of Stefan Stambolov, the regent and 

the prime minister of Bulgaria in 1886-1894, and its influence on the state-building 

processes in the principality/kingdom in 1895-1920. The research gives the insight 

into: a set of ideas and practices initiated by a prominent politician, of established 

routine and ideologue taken for effective management of mass consciousness, that 

finally founds its manifestation in various socioeconomic and political processes 

taken place in the country after the death of S. Stambolov; legal norms initiated by 

the statesman, which remained in force in subsequent years; collective memory of 

the statesman and its use for legitimizing any external or internal course. Although 

the legacy of S. Stambolov should not be regarded as a major factor in Bulgarian 

state-building processes, the effect of that phenomenon on the development of the 

country and its foreign policy vector was significant for a long time.  

For scholars, teachers, students and anyone interested in the history of Bulgaria. 

 

В монографията се изследва политическото наследство на регента и министър-

председателя на България през 1886–1894 г. Стефан Стамболов и неговото 

влияние върху процесите на държавното изграждане в княжеството/царството 

през 1895–1920 г. Под горепосоченото понятие имаме предвид: съвкупност от 

основаните от изтъкнатия политик идеи и практики, установени рутини и 

използвани за ефективно управление на масовото съзнание идеологеми, което 

е намерило различни проявления в социално-икономическите и политически 

процеси, които са произтичали в страната след смъртта на Ст. Стамболов; 

инициираните от него правни норми, които остават в сила през следващите 

години; колективната памет за държавника и нейното използване за 

легитимиране на един или друг външен или вътрешен курс. И въпреки че 

наследството на Ст. Стамболов не трябва да се разглежда като основен фактор 

в българското държавно изграждане, ефектът от това явление върху 

развитието на страната и нейния външнополитическия вектор се усеща в 

продължение на дълго време. 



За научни деятели, преподаватели, студенти и всички, които се интересуват от 

историята на България. 

  

 

 

 

 


