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Балканската война е един от 
основните конфликти и поли-
тически и военни в историята 

на България, Не просто на Третото 
българско царство, а на България 
като такава. Това е конфликт, в който 
желанието за достигане на национал-
ните идеали личи най-силно и е вой-
ната, която е обединила българския 
народ – граждани и политици, по 
начин, по който никое друго събитие 
не е могло.
 Но Балканската война има мно-
го страни и много лица и повечето 
от тях не са български. Сърби, гърци, 
турци и черногорци преживяват тази 
война по същия начин, влагайки не 
по-малко страст и национален дух . 

Албанците броят тази война за осво-
бодителна и я ползват като отправ-
на точка в новата си история. Да се 
разглежда тази война като „наша“ 
би било повърхностно, също както 
би било повърхностно да „привати-
зираме“ заслугата за спечелването 
й, макар българите да са основният 
„виновник“ за разгрома на османска-
та армия.
В настоящият брой ще прочетете 
няколко статии, посветени на Бал-
канската война, повечето показващи 
българската гледна точка върху съби-
тията. Въпреки това, сме се постарали 
да погледнем нещата и през очите 
на съседите си за да разберем какво 
са искали те от тази война и защо са 
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постъпвали по един или друг начин. 
Виждате ли, историята е една мно-
гоцветна картина, в която няма само 
черно и бяло, а сивото е с доста пове-
че от петдесет нюанса. Да се търсят 
„добрите“ и „лошите“ в историята е 
повече от несериозно и нередно. Ви-
наги всичко е въпрос на гледна точ-
ка, Това, което можем да направим, 
е да разкажем нещата максимално 
безпристрастно и да поразсъждава-
ме върху начина, по който хората от 
онова време са възприемали събити-
ята и да се опитаме заедно с тях да 
преживеем надеждите и терзанията 
им, за да можем да разберем епохата, 
в която са живели. Защото, както ме е 
научил един отдаден преподавател, 
историята не се учи, тя се преживя-
ва...
 И именно в посоката на прежи-
вяването, нашият четвърти брой ще 
съдържа една занимателна изненада 
към всички, които имат желание да 
пренапишат историята. Става дума 
за проекта за настолна игра „Война 
и Дипломация“, който цели да даде 
шанс на всеки да се пробва като ли-
дер на някоя от балканските държави 
и да опита да се справи по-добре от 
своите предци. Играта е лека като 
игрова система и и едва ли ще ви 
отнеме прекалено много време за 
„разцъкване“. От друга страна ще ви 
предложи повод да седнете с други 
амбициозни „генерали“ на една маса 
и да опитате уменията си във войната 
и дипломацията, без да използвате 
мишка или клавиатура. Без да имаме 
претенции за прекалена оригинал-
ност или за неповторима игрова сре-

да, се надяваме проекта да ви допа-
дне.
 Накрая искам да благодаря на 
колегите от Българска Наука, които 
бяха така добри да ни предоставят 
място на своите страници, както и за 
предоставените от тях статии и ин-
тервю, които заемат сериозна част от 
предстоящия брой.
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