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В  този сборник в памет на нашата голяма историчка проф. 
Христина Мирчева (1938–2016), избрах да участвам с текст, посветен на 
една друга жена. Това е Елена Лагадинова (1930 г.), учен и дългогодишен 
председател от 1968 до  януари 1990 г. на Комитета на българските жени. 
Нейният живот олицетворява много добре времето, в което проф. 
Мирчева се изгражда като учен и постига признание – времето на 
социализма. Тогава режимът не само поставя пред  жените следния идеал 
– да бъдат майки, труженички и общественички, но и всячески се стреми 
да го реализира. Елена Лагадинова с целия си съзнателен живот и 
дейност въплъщава този идеал, което й струва много в личен план. 
Подобна е съдбата на поколението български жени, към което 
принадлежи и проф. Мирчева. 



Лагадинова напоследък предизвика интерес поради 
необикновената й съдба – да стане на 12 години партизанка и да участва 
в антифашистката съпротива, а след войната – да оглави Комитета на 
българските жени. В  сп. „Тема“ през 2015 г. се публикува статия за нея 
именно с този акцент1.  В  по-широк контекст и с оглед  приноса й в 
международното женско движение известната историчка, специалист по 
джендър –история, проф. Кристен Годзе й посвети голяма част от книгата 
си “Лявата страна на историята: Втората световна война и неизпълненото 
обещание на комунизма в Източна Европа“, която излезе през 2015 година 
в САЩ2. Заглавието заинтригува губернаторът на щата Калифорния Джери 
Браун и той пожелал да се срещне с живата героиня на книгата. Другият 
герой е майор Франк Томпсън, убит като партизанин в България на 4 юни 
1944 г. На 8 юли 2016 г. инкогнито, като частно лице Джери Браун и 
неговата съпруга посещават Елена Лагадинова в дома й. За тази среща 
българските медии съобщиха, цитирайки дописка на „Лос Анджелис 
Таймс“ но с това се изчерпи интересът към най-младата партизанка и 
известен деец на женското движение3.    

Имайки предвид всичко това, аз реших да предложа този текст, 
представяйки я като пример как българките от нейното и на Хр. Мирчева 
поколение се справят с живота и с многото роли, които той и 
комунистическото управление им поставя. Благодарение на любезното 
сътрудничество и готовност на Елена Лагадинова, аз имах възможност да 
взема от нея няколко интервюта през август 2007 г. и март 2008 г., както и 
да ползвам част от запазените от нея материали. Заедно с това съм 
използвала и архивните документи на Комитета на българските жени, за 
да мога, анализирайки нейните саморефлексии на фона на дейността на 
Комитета, да й направя типологичен портрет на „майка, труженичка, 
общественичка”. 

Идеолозите на социализма и комунизма обосновават идеите за 
освобождаването на жената от експлоатацията не само на общeството, но 
и на семейството, както и нейното пълно изравняване с мъжа в 

1 Хапсали, Катерина. Елена Лагадинова – Амазонката. След 25 години мълчание 
знамето на разложкия партизански отряд проговори: -В:http://www.temanews.com/
index.php?p=tema&iid=819&aid=18495 (достъп на 3.01.2017)

2  Ghodsee, К. The Left Side of History: World War II and the Unfulfilled Promise of Communism 
in Eastern Europe, 2015, Duke University Press.

3 http://www.glasove.com/categories/svetski/news/gubernatoryt-na-kaliforniya-inkognito-v-
bylgariya (достъп на 3.01.2017)

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=819&aid=18495
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=819&aid=18495
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=819&aid=18495
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=819&aid=18495
https://www.dukeupress.edu/Catalog/ProductList.php?viewby=author&lastname=Ghodsee&firstname=Kristen&middlename=&displayName=&aID=706003&sort=
https://www.dukeupress.edu/Catalog/ProductList.php?viewby=author&lastname=Ghodsee&firstname=Kristen&middlename=&displayName=&aID=706003&sort=
http://www.glasove.com/categories/svetski/news/gubernatoryt-na-kaliforniya-inkognito-v-bylgariya
http://www.glasove.com/categories/svetski/news/gubernatoryt-na-kaliforniya-inkognito-v-bylgariya
http://www.glasove.com/categories/svetski/news/gubernatoryt-na-kaliforniya-inkognito-v-bylgariya
http://www.glasove.com/categories/svetski/news/gubernatoryt-na-kaliforniya-inkognito-v-bylgariya


публичната и в частната сфера4. Изследванията на осъщественото 
освобождаване на жената и в България, и в останалите бивши 
социалистически страни, поставят под  съмнение това „освобождение” 
поради превръщането не само на жената, но и на останалите граждани, в 
„не-свободни” поданици на партията държава. Т.е. конкретните 
изследвания доказват, че съществува противоречие между теорията и 
практиката на социализма5. Въпреки това, именно при социализма в 
България се появяват първите жени и в парламента, и в МС, и начело на 
върховните партийните органи и обществените организации т.е. във 
висшите органи на властта. Разбира се, тенденцията за допускане на 
жените до висшите ешелони на властта е характерна не само за 
социалистическите общества след  Втората световна война. Също така е 
видно, че политическите промени винаги търсят да се изразят и с 
експониране на образа на жената. Но интересът в научната литература 
към присъствието във властта на жената по време на социализма е 
обусловен от факта, че равноправието на жените е част от 
господстващата идеология тогава, а социалистическите промени се 
осъществяват в традиционни патриархални обществата в Източна Европа 
и особено на Балканите.

Лагадинова се оказва нужният човек на нужното място и в 
подходящото време, когато Тодор Живков решава да я предложи за 
председател на Комитета на българските жени. Тя е от македонски, 
комунистически род, участва в партизанското движение по силата на 
обстоятелствата, че всички нейни роднини са партизани и поради което 
къщата в Разлог е запалена от властта през май 1944. След 9 септември 
Лагадинова завършва гимназия в София и на 18 години се жени за своя 
съпартизанин Марин Стайков, от семейство на адвокат Атанас Стайков, 
съратник на Васил Коларов, Димитър Благоев, Георги Димитров. През 1948 

4 Маркс, Енгелс, Ленин за жената и семейството. С., 1978, с.147, с.177.

5  Лулева, А. ”Женският въпрос” в социалистическа България – идеология, политика, 
реалност. – В: Социализмът: илюзии и реалност. Етнологични аспекти на всекидневната 
култура. С., 2003, изд. Етнографски институт с музей; Евг. Кръстева-Благоева, Образи 
на българката в епохата на социализма. – В: Социализмът: илюзии и реалност, 
Етнологични аспекти на всекидневната култура. С., 2003, изд. Етнографски институт с 
музей; Н. Пушкарева, Ел. Узенева, Статус на жената и етакратичен джендър ред- 
джендър аспект  на антропологията на всекидневието в съветска и постсъветска Русия. 
– В: Социализмът: илюзии и реалност. Етнологични аспекти на всекидневната култура, 
С., 2003, изд. Етнографски институт с музей; Brunnbauer, Ulf. From equality  without 
democracy to democracy  without equality. – В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001; 
Гаврилова, Р. Жени в градовете, деца в селата. – В: Тя на Балканите. Благоевград, 2001 
и др. 



г. заедно със съпруга си е определена да получи висше образование в 
СССР. На властта й трябват проверени вискооборазовани кадри. 
Плановете за развитието на селско стопанство следват съветския модел 
и Лагадинова логично е насочена да следва агрономство. Това е поредно 
предизвикателство за нея, защото дотогава в България  тази професия се 
е практикувала само от мъже.  

Елена се записва студентка в Москва в Селскостопанска академия 
„К. А. Тимирязев”. В  биологията по това време в СССР агробиологът акад. 
Трофим Д. Лисенко окончателно е взел връх над  своите научни опоненти, 
съветските привърженици на генетиката на Вайсман, Морган и Мендел, 
заклеймени през август 1948 г. от отдавнашния си противник – 
привърженик на т.нар. мичуринска генетика, и отстранени от работа. 
Лагадинова е студентка на Лисенко и изпада под  неговото обаяние на 
тържествуващ в правотата си учен, нищо че тази правота му е осигурена 
от властта. Лисенковщината обаче не е само в СССР, тя се 
разпространява и в България. През 1949 г. се провежда съвещание по 
биология, където по подобие на СССР е „развенчан” един от водещите 
български генетици – акад. Дончо Костов, скоро завърнал се от СССР6. 

В  България кипят и други страсти – заварената, стара, т.нар.
„буржоазна интелигенция” трябва да бъде приобщена към новата власт, 
едновременно с грижи за авансиране на новата, предана на властта 
„народна”, „работническо-селска” интелигенция. В  нейните редици се 
включва и Лагадинова. През 1953 г. тя постъпва на работа в Института по 
растениевъдство при БАН, където работи до 1967 г. израствайки в 
науката: защитава дисертация, специализира в Швеция и Великобритания, 
става ст.н.с. ІІ ст. (сега – доцент). През 1959 г. е наградена с орден „Кирил 
и Методий“ за приноси в развитието на растителната генетика. Натрупва 
материал и за голям докторат. Нейни работи са публикувани на английски 
и руски езици. Същевременно живее живота на обикновената българка 
при социализма – със собствена кариера, и с всички възможни семейни 
задължения: делят със семейството на свекъра и свекърва си един 
апартамент, върху нея пада грижата за  2 деца. 

Съвсем в духа на семейната среда и възпитанието си продължава да 
се вълнува от идеята… и да е активна политически. Участва в 
характерните за епохата на 50-те години кръжоци по марксистко-ленинска 
философия, които са задължителни за научните работници в БАН като 
средство за възпитаване и превъзпитаване на учените, особено т.нар. 

6  Дряновска, О. Истини и спомени за акад. Дончо Костов: 100 години от рождението. 
София: Зодиак-ВН, 1997, 2–13; Живкова, Н. Усмиряване на разума, Преустройството на 
БАН  1944–1953. ИК „Гутенберг”, С., 2006, 303–304.



буржоазни, но и млади7. Избрана е и в Учрежденски партиен комитет на 
БАН. Проявява „будна съвест”. Идвайки от Москва в Института тя заварва 
характерните за всеки институт дрязги, групировки, лични отношения – и 
всичко примесено с взаимни претенции в пренебрегването на идейната и 
научна чистота8. Трябва да се спомене, че в областта на агробиологията и 
физиологията на растенията по това време работят в България изтъкнати 
учени като проф. Методи Попов, проф. Димитър Атанасов и др. В 
аграрните науки една болна тема е създаването на Селскостопанска 
академия по подобие на тази в СССР. Привърженик на тази институция е 
проф. Христо Даскалов, а противник –  председателят на БАН акад. Тодор 
Павлов.  

Възпитана от обстоятелствата на своя живот да вярва в партията и 
нейните политически и идеологически лозунги Лагадинова прилага 
актуалния в този момент призив за критиката и самокритиката като 
основен метод  във взаимоотношенията в обществото. Ето защо тя 
чистосърдечно пише до министъра на селското стопанство Станко 
Тодоров изложение за лошата атмосфера в Института, която пречи на 
работата му. Така предизвиква посещение на министъра, който деликатно 
се намесва, без да издаде източника на информацията. С това обаче 
политическата активност на Лагадинова не се изчерпва. Вече след  ХХ 
конгрес на КПСС и Априлския пленум на ЦК на БКП през 1956 г., когато се 
развенчава сталинизмът, в БАН пристига съветски гост-професор, който 
изнася лекция за тежките условия на работа на съветските учени – 
биолози по времето на сталинизма. Това предизвиква дълбокото 
възмущение на Лагадинова и тя пише изложение вече до ЦК на КПСС. При 
това, без да уведоми ЦК на БКП, а само Градския комитет, на който е 
била подчинена партийната организация на Института. Това познаване на 
уставни положения и йерархия я спасява от санкции по-късно. В 
изложението си Лагадинова обвинява професора в лъжа и внасяне на 
заблуждение сред  българската научна общественост. Тя отхвърля 
твърденията, позовавайки се на своя опит, че когато тя следвала,  всеки 
студент в следвоенна Москва имал на разположение микроскоп. Ето защо 
тя твърди, че този професор петни името на СССР. Изненаданото 
деловодство на ЦК на КПСС отправя до ЦК на БКП запитване коя е тази 

7 ЦДА, ф.1Б, оп. 5, а. е. 355, л. 1–57.

8 Така например през 1954 г. група млади учени пишат изложение до ЦК на БКП, че 
единствената жена доцент по атомна физика  и тяхна учителка Елисавета 
Карамихайлова няма никакви качества на учен и преподавател, та след защита на 
научните среди от БАН начело с акад.  Г. Наджаков и председателя на БАН акад. Т. 
Павлов тя е преместена във Физическия институт. – ЦДА, ф. 1, оп. 16,  а. е. 126.



Лагадинова – и така тя за пръв път влиза в орбитата на внимание на новия 
управленски екип и вероятно на самия първия секретар Т. Живков. 
Защото еуфорията от факта, че тя е най-младата партизанка вече е 
отминала – завършвайки Трета девическа гимназия вече в София след 9 
септ. 1944 г. никой от съучениците й не подозира за нейните подвизи. А 
самата тя става член на комунистическата партия сравнително късно през 
1956 г. Но семейната й среда, възпитанието й от малка да вярва 
безпрекословно на идеята, на комунистическата партия, „която е права, 
дори когато греши”, на всичко съветско, я прави активна и критична. Така 
обясни своето поведение Лагадинова в интервюта си с мен. 

Вторият път, когато тя влиза вече със сигурност в полезрението на 
Живков, е свързан с поредното й изложение, този път до него. През 1967 
г. тя пише за липсата на връзка между науката и практиката в селското 
стопанство и по тоя повод  иска среща с Живков, за да защити тезата си. 
Когато за пръв път я повикват при Живков, тя моли да се отложи срещата 
под предлог, че не са я е открили, тъй като синът й бил много болен. 
Срещата се състои по-късно, но тук изненадата подготвя Живков. Без 
много разяснения, Ел. Лагадинова е качена на самолет заедно с Живков и 
дейци от ПБ на ЦК на БКП и е оставена на докладва своите несъгласия с 
разрива между политиката в селското стопанство и научните изследвания 
в областта на агробиологията на среща във Видин на окръжните комитети 
на БКП, окръжните народни съвети на Видински и Михайловградски (сега 
Монтана) окръзи. Лагадинова се проява като учен, уверен с 
изследванията си и напълно вписващ  се в представите от средата на 60-те 
години на Живков за новите хора в управлението – технократите. Тя два 
часа с цифри и диаграми доказва правотата си, защото вече има зад  гърба 
си публикации върху меката зимна пшеница, които и досега се ценят в 
агробиологическата наука. Разбира се, подобна активност е свързана със 
произхода, с възпитанието на Лагадинова, но тя не е изключение от 
практиката по това време да се пишат писма и изложения по различни 
въпроси до ЦК на БКП и дори до първия секретар на партията. Такива 
писма пише например тогавашният асистент по атомна физика, а по-късно 
професор и бъдещ  дисидент Цветан Бончев през 1958 г. срещу толериране 
и финансиране на Атомна база към БАН за сметка на Физико-
математическия факултет на СУ, където работи9.

След реформите в икономиката от първата половина на 60-те 
години следват реформи в политическата сфера. Те засягат въвеждане на 
принципите на държавно-общественото начало и научния подход  в 

9 ЦДА, ф. 1Б, оп. 16, а. е. 133, л. 1–7, 8–9; а. е 157, л.1–4.   



управлението и са свързани с опита да се направи управлението на 
страната по -адекватно на прехода към интензификация на 
производството, към повишаване на материалната заинтересованост от 
производството, към освобождаване на комунистическата партия от 
дребнавото опекунство върху живота на хората, като това опекунство се 
поеме от другите органи като народните съвети, обществените 
организации, профсъюзите, комсомола10.  Така че не случайно Живков се 
оглежда за кадри, които биха отговорили на критериите за нов тип 
ръководители – относително млади, с високо образование, идейно 
предани на властта11. Логично той търси такива кадри сред 
комунистическата номенклатура, към която Лагадинова принадлежи, тъй 
като през 1966 г. е избрана за кандидат-член на ЦК на БКП. Това е важно 
условие – трамплин за голям пост в системата. Важен е изборът на  
първия човек в държавно-политическата йерархия за кариерата на всички 
политически дейци. В основата на избора могат да са качества или научни 
достижения, които впечатляват, но задължително е членството в 
комунистическата партията и в нейните висши нива. Пример за важността 
на партийното членство показва пътят към властта на проф. Ал. Фол. И 
той трябва първо да стане член на ЦК на комунистическата партия, за да 
може да бъде лансиран нагоре в държавната йерархия12. 

Комитетът на българските жени, за чийто председател Живков 
харесва Лагадинова, е наследник на прекратилия дейността си Български 
народен женски съюз (1945–1950), чиято задача е била да приобщава 
жените към новата власт и нейните мероприятия в самото начало на 
установяване на комунистическия режим13. Първоначално се нарича 
Комитет на демократичните български жени (1950–1958), колективен 
орган е към Националния съвет на ОФ и отговаря най-вече за 

10 История на БКП. С., 1980, 578–585.

11 Марчева, Ил. Живков – пътят към властта. Политика и икономика в България 
1953-1964, Институт по история. С., 2000, с. 163.  

12  От официалната му биография се вижда, че става член на БКП през 1966 г., а 
кандидат-член на ЦК от  1977, член на ЦК – от 1981 г., за да може да заеме такива 
важни постове като първи зам-председател на Комитета за култура 1977–1979, и 
министър на народната просвета 1979–1986 г., и председател  на националния съвет за 
образование, наука и култура 1989 г. – В: Ташев, Т. Министрите на България 1897–1997. 
С., 1997, с. 487.  

13 Марчева, Ил. Историята на една предизвестена смърт или краят на организираното 
женско движение в България (1944–1950). – Епохи, изд. ВТУ” Св. св Кирил и Методий”, 
Фабер, В. Търново, 1998, кн. 2, год. V, 60–61.



международните връзки с останалите женски организации от 
социалистическите страни и с подкрепяната от Москва Международна 
демократична федерация на жените, основана на 1 декември 1945 г. в 
Париж. За проблемите на българските жени се грижат също така и 
женските комисии при профсъюзите и съветите на жените към ОФ 
комитетите. От юни 1958 г. по решение на своята Национална 
конференция Комитетът е преименуван в Комитет на българските жени. 
Комитетът не получава държавна субсидия, а разчита на печатните си 
издания – излизащо без прекъсване от 1945 г. сп. „Жената днес”, печатано 
на български и руски език с тираж към 450 хил. Списанието е почти 
единственото женско списание, което наред с сп. „Лада” (1959–1989) и 
„Наш дом” (1967–2008), е насочено към дамската аудитория във всичките 
й хипостази – към жената като труженичка, съпруга, майка и домакиня, 
любима. Списанието е търсено, понеже е единствено по рода си14. 

Живков и екипът му предвижда КБЖ да поеме в рамките на ОФ и 
под ръководството на комунистическата партия – задължително условие 
за функциониране на всяка организация при комунистическия режим – да 
провежда националната политика по отношението на жената, децата и 
семейството. Организацията получава законодателна инициатива, право 
на контрол върху държавните органи за изпълнение решенията по 
въпросите на жената, семейството и децата. Същевременно на 
организацията е отредена основна роля в „издигане на политическото и 
културно равнище на жената за израстването й в съзнателен и 
високообразован строител на комунизма”. Тази роля тя трябва да 
реализира като свързва дейността на партийните и държавни институции 
по въпросите, свързани с жената и нейната роля в обществото. Тази роля 
е на „майка, общественичка и производственичка”15, която Лагадинова 
добре олицетворява с професията си на учен и с положението си на 
съпруга, майка и потомствена комунистка.

Преди това тя трябва да бъде „избрана” в НС на ОФ – шапката на 
КБЖ. Лагадинова първоначално не разбрала предложението, мислейки си, 
че се опитват да я натоварят не само по партийна линия, но и по линия на 
ОФ да  бъде активистка. Затова упорито отказвала, аргументирайки се с 
това, че тя не е членувала в ОФ  организацията, че няма нища общо с нея. 
Оказва се, че това е щатна платена длъжност – необходим пост, за да 
бъде предложена и „избрана” на Първата национална конференция на 

14 Кръстева-Благоева, Евг. Образи на българката в епохата на социализма…, 185–190.

15 Brunnbauer, Ulf. From equality  without democracy  to democracy  without equality. – В: Тя на 
Балканите. Благоевград, 2001, с. 452; ЦДА,  ф. 417, оп. 3, а. е. 1, 2, 3.



КБЖ от 23 и 24 септември 1968 г. за председател на КБЖ. Лагадинова се 
съпротивлява независимо от факта, че заплатата й на ст.н.с. ІІ ст. к.б.н. е 
била много по-ниска от тази на секретар на НС на ОФ. Тя разбирала, 
според думите й, че това е краят на нейната кариера на учен. В спомените 
се тя го интерпретира по следния начин: ”Според  науката за управление 
един ръководител е годен и се развива до 10 години. А след това?” Може 
би виждайки въртележките на кадри, които Живков прави, тя със задна 
дата влага страховете си в тези спомени, но те звучат резонно за всеки 
учен, изкушен от политиката. Особено учен-експериментатор, чиито 
изследвания зависят от непрекъснати опити, какъвто е случаят с 
агробиологическите занимания на Лагадинова. А може би тя в този спомен 
отразява опита 10 години по-късно да бъде сменена с новата фаворитка 
на Живков – Панка Бабукова16. Именно нея той се опитва да наложи на ІІІ 
национална конференция на българските жени, проведена на 11 и 12 май 
1979 г., на която се обявява, че Комитетът е орган на Движението на 
българските жени.
 X Малко преди това, на 4 май 1979 г. се провежда заседание на ПБ, на 
което Лагадинова е поканена с цел да си подаде оставка и освободи 
председателското място за П. Бабукова. Живков е известен с това, че не 
подбира средства, когато решава да прави политически смени. Но в 
случая с Лагадинова той, според нея, се съобразява и с мнението на 
дъщеря си Л. Живкова, която е наблюдавала Лагадинова на трибуната на 
ООН през 1975 г., както и от факта, че на Третата конференция на 
Комитета пристига самата председателката на МФДЖ – Фрида Браун, 
както и повечето председателки на женските организации от 
социалистическите страни17. Тази подкрепа за Лагадинова е важна: по 
инициатива на МФДЖ ООН обявява 1975 г. за Международна година на 
жената, а периода 1976–1985 г. – за декада на жената под мотото 
«равноправие, развитие, мир». Тогава ООН организира и три световни 
конференции за жените18. 

16  П. Бабукова е родена през 1943 г., за кратко време е учителка и директор на 
техникум ”В.Пик” – София, за да стане завеждащ  отдел „Образование” към ГК на БКП 
през 1975 г., а от 1981 до 1986 г. е заместник-министър на просветата с ранг на 
министър, през  1986–1988 г. е заместник-председател на Социалния съвет при МС  и 
председател на ЦК на Съюза на Българските учители (1988–1990). – Ташев, Т. 
Министрите на България 1897–1997, с. 40.

17 Трета национална конференция на движението на българските жени (11–12 май 1979 
г.). С.: Изд. Отечествен фронт, 1979, с. 5.

18 http://www.dadalos-iizdvv.org/frauenrechte_bg/frauenrechte/was/un-politik.htm



Във връзка с това Комитетът на българските жени и лично Лагадинова е 
подела много различни международни инициативи. Сред тях особено 
скъпа на сърцето й е идеята в България да се учереди център за 
обучаване на жени от Третия свят за женски активистки. Тази идея не е 
изключение от тогавашната практика19. За съжаление, Центърът за 
подготовка на женски активисти за Третия свят не се открива в София, 
поради надделяване на други съображения на българската външна 
политика. Въпреки това, той е наричан от представителките на МФДЖ 
«Четвъртото дете на Елена Лагадинова».

Третата конференцията преизбира Лагадинова за председател на 
Комитета на движението на българските жени. На този пост тя е 
преизбирана и от ІV национална конференция на движението на 
българските жени на 20 октомври 198820.

Но кариерата й през 80-те години продължава с тежък сблъсък с 
Живков и неговия най-верен помощник Милко Балев. През 1980 г. Соня 
Бакиш се пенсионира. Шест месеца Милко Балев – началник на 
канцеларията на Живков – бави назначаването на главен редактор на 
списанието, което, както вече се посочи, издържа и себе си, и Комитета, с 
тираж около 500 хил. броя в страната и 150 хил. броя на руски език – за 
чужбина. Целта на Балев била да провали Лагадинова и да сложи свой 
човек в списанието. Лагадинова проявява характер и назначава Елеонора 
Турлакова за главен редактор – пост, който тя заема през 80-те години, 
без да е минала на одобрение през Секретариата на ЦК и на лично на Т. 
Живков, каквато е била общоприетата практика. 

 Живков предприема по отношение на нея познатите си стъпки – 
както оценява впоследствие Лагадинова – „мята й кокал”, за да я държи в 
ръцете си. А кокалът се оказва примамливото предложение да получи 
жилище в центъра на София – на ул. “В. Търново”, от контингента на 
Управление за Безопасност и Охрана /УБО/, без да имат право на него 
нито тя, нито съпругът й. Лагадинова признава, че дълго е размишлявала 
заедно със съпруга си над това предложение, но е приела, не толкова 
поради факта, че не е могла да получи жилище по друга линия, нито пък 

19 Нася Кралевска разказва, че през 1970-те години към Министерство на вътрешната 
търговия действа Научен институт по експериментална работа по амбалажа, чийто 
директор чрез правителството е издействал  субсидия от ООН за специализация на 
български специалисти в тези дейности и предаване на техния опит на специалисти от 
Третия свят в Центъра. – В: Историята, населена с хора, т.ІІ, С., 2006. Изд. Гутенберг, с.
499. 

20 Четвърта национална конференция на Движението на Българските жени, 20 октомври 
1988, Бюлетин 10, година ХХ, 1988, София, Издава Комитет на Българските жени, с. 5.



съпругът й, който е бил съветник по военното производство към МС. По-
скоро, защото разбирала, че съпротивата й е безсмислена. Именно това 
качество на Живков – да развращава кадрите – Лагадинова смята за най-
големия му грях по отношение на комунистическата партия.

Може би защото политическата й дейност през 80-те години е 
белязана от този апартамент, Лагадинова в своите спомени не я цени така 
високо, както тази от 70-те години. Тогава тя се е усещала в силата си на 
ръководител, адекватен на времето и възможностите на системата, 
когато социалистическият консумеризъм набира скорост, а социалните 
придобивки стават все по-всеобхватни. Така заедно с Програмата на 
декемврийския пленум 1972 г. се приема и Решение на ПБ от 6 март 1973 
г. за издигане на ролята на жената в социално-икономическото развитие, 
тогава определяно като етап на изграждане на РСО. Удължава се отпуска 
по майчинство на 3 години, две от които платени, разраства се мрежата на 
детските градини. Комитетът и неговите подразделение – съветите на 
жените към ОФ-комитетите изпълняват контролни функции заедно с 
другите организации на обществени начала като ДКМС и профсъюзите, 
инициират мероприятия за подобряване на условията на труд на жените, 
както и провеждат политика по места за трудово и професионално 
ориентиране на подрастващите. Все политики и практика за подпомагане 
на жената като майка, производственичка и общественичка21. Тази задача 
е особено актуална тогава, а и през 80-те години във връзка с настъпване 
на демографския преход – т.е. намаляване на раждаемостта и 
смъртността. Ето защо тогава обществените грижите и налагащият се 
образ на жената се концентрират върху този на майката. А ядро в 
политиката към майката е да се подпомогне работещата жена в 
отглеждането на децата, при това като се държи сметка, че трябва да е 
обществено активна22. 

Самата Лагидинова признава, че включвайки се в женското 
движение, тръгва да агитира за раждането на трето дете, какъвто е 
призивът на БКП през 1968 г. с обнародвания в началото на 1968 г. Указ 
за насърчаване на раждаемостта23. Всъщност по време на пленума на ЦК 

21  Марчева, Ил. Мъжките момичета в кръговрата на промените: Българката през 
втората половина на ХХ век. – В: Граници на гражданството:европейските жени между 
традицията и модерността. С, 2001, изд. ЛИК, 321–322.

22  Лулева, А. ”Женският въпрос” в социалистическа България – идеология, политика, 
реалност…, 155–174.

23 Държавен вестник, бр. 15 от 23 февруари 1968 г., многократно променян, окончателно 
отменен в ДВ, бр. 32,  2002 г.



на БКП от 27 декември 1967 г., където се разглеждат мерките по Указа, 
Лагадинова се противопоставя на идеята на Пенчо Кубадински за забрана 
за абортите, ако майката няма 3 деца24. В  интервютата с нея Лагадинова 
разказва, че се намесва в конкретни случаи да се разреши аборт. Но като 
дисциплиниран член на партията, тя и органите на Комитета провеждат 
политиката за насърчаване на раждаемостта и майчинството. Среща 
обаче глухата съпротива на жените, които й дали да разбере, че няма 
право да ги агитира за трето дете, след като самата тя има само две. И 
затова тя, въпреки почудата на семейството – по това време най-голямото 
й дете учи в гимназия – се решава на трето. Така дисциплинирано 
постъпва и тогавашният любимец на Т. Живков – секретар на ЦК на 
комсомола Иван Абаджиев, чиято трета дъщеря се ражда по същия 
повод25. 

За да продължи обаче политическата си кариера, Лагадинова 
признава, че имала за своя помощничка една леля Стефка, която 
замества липсващата й майка. Защото повечето жени на отговорна 
партийна и държавна работа, не само от високите, но и от средните етажи 
на властта разчитали основно на майките си за отглеждане на децата си. 
Бабите се оказват предпочитани пред детските градини и ясли и от 
обикновените трудещи се жени26. 

Нуждата от помощничка за децата е огромна – влязла в голямата 
политика, Лагадинова трябва да участва в нея според  правилата. А те й 
налагат освен председателство на Комитета, работа в Държавния съвет,  
членство в ЦК и депутатско място. Тя е народен представител в V, VІ, VІІ, 
VІІІ  и ІХ ОНС (1966–1990) т.е. следва традицията – с влизането си в 
голямата политика да влиза и в парламента. Така, че нейната 
натовареност е доста голяма, дори и формално да е участието в тези 
държавни и партийни органи. Такова мнение изказва австрийският 
изследовател Улф Брунбаеур, който отбелязва значимото присъствие на 
жените в българския парламент, но смята че жените депутати нямат 
реална власт, че по-важно е присъствието им във висшите партийни 
структури27. 

24  Марчева, Ил. Парадокси на модернизацията в България след  Втората световна 
война…,  с. 242.

25  По признание на съпругата му в интервю с нея в: http//kliukinet/ forum/viewtopic.php?
p=6064 

26 Кръстева-Благоева, Евг. Цит. съч, с.187.

27 Brunnbauer, Ulf. From equality without democracy to democracy without equality…, р. 453.



Но според  Лагадинова  благодарение на това, че е била депутат, че е 
била член на ЦК и на Държавния съвет тя имала реална власт да следи за 
прокарване на инициативите на КБЖ. Защото само като председател на 
тази обществена организация била без никакви реални права да нарежда 
на партийни и държавни органи. По ранг и заплата (500 лв) тя е била равна 
на заместник-министър. Но имала пряка връзка с всички министри, 
секретари на ЦК и висши държавни институции, свързани с т.нар. 
специален телефон, наречен „петолъчката”. Само по този начин тя би 
могла да помага на обърнали се към нея хора, между които били и 
известният коафьор Къци Капанов, и дългогодишната детска учителка 
самотна майка Милка Диманова и много др.28

 X Особено голяма е активността й през декадата на ООН за жената 
1975–1985, която се провежда по предложение на МФДЖ. Тогава КБЖ 
организира национални и местни конференции , посветени на 
раждаемостта през 1974 г., на научно-техническия прогрес и труда на 
жената през 1977 г., на детето и града през 1980 г., на българската жена в 
националното ни развитие през 1981 г., на социалната активност на 
българската жена в изграждането на РСО през 1982 г. А за периода 1973–
1987г. са проведени окръжни и общински научно-практически 
конференции посветени на жената, на семейството общо 12329. През 80-те 
години Комитетът се ангажира и с политиката по отношение на 
възродителния процес, заедно с традиционните си задачи и функции на 
посредник между различни държавни институции и жени с конкретни 
проблеми, особено от малцинствата30.

Расте и международният авторитет на България и на Комитета под 
влияние и на благоприятния международен климат на разведряването. 
Лагадинова провежда активна международна дейност в рамките на 
МФДЖ и по различни инициативи на ООН. За нея Лагадинова е наградена 

28  К. Капанов споделя в предговора на книгата и в многобройните си интервюта, че 
благодарение на гаранцията на Ел. Лагадинова го пуснали да излезе в чужбина на 
състезание и после да работи. “Помогна ми Елена Лагадинова, член на ЦК на БКП, на 
която ще бъда благодарен цял живот. Тя гарантира за мен и от този момент нататък 
пътят ми беше отворен”. –В: Кръстьо Капанов. Фризьорското изкуство. – http://www.book-
bg.com/details.php?id=17533; Милка Диманова разказва, че Елена Лагадинова я е 
извикала и казала: “Другарко Диманова, отгледала си толкова много деца, ще направя 
всичко възможно да отгледаш своето дете спокойно, в собствен дом” и така тя 
получава гарсониера в „Дружба”. – В: Историята, населена в с хора. Т. 2, С, 2006, с. 450.

29  Справка на ОС на ДБЖ, август 1987, отдел  „Информация и разработки” на КДБЖ – 
Архив на Елена Лагадинова. 

30 ЦДА, ф. 417, оп. 6, а. е. 320, л. 1.

http://www.book-bg.com/details.php?id=17533
http://www.book-bg.com/details.php?id=17533
http://www.book-bg.com/details.php?id=17533
http://www.book-bg.com/details.php?id=17533


през 1985 г. като борец за човешките права от американската фондация 
за социално управление „Питър Драка”.  

Тя напуска Комитета след  скарване с Андрей Луканов, 
предизвикано от възмущението й от декемврийския пленум на БКП (11–13 
декември 1989 г.), когато „реформаторите” в БКП се разправят с редица 
станали неудобни и дори излишни членове на ЦК, начело с Т. Живков. В 
началото на януари 1990 г. тя предизвиква ревизия, която установява 
много добро финансова състояние на организацията. След  като оставя 
Комитета с 6  170  000 лв., Лагадинова подава оставка и се пенсионира.  
Инициаторките за създаване на нов Демократичен съюз на жените – Нора 
Ананиева, Ирина Бокова и Емилия Масларова, заедно с Геновева Михова 
не споменават нито дума за Лагадинова в по време на учредяването му на 
23 февруари 1990 г.31 

Но Лагадинова не съжалява за така подредилия й се живот. 
Своята дейност тя определя преди всичко като социално значима. 
Големите натоварвания не й тежали, защото от ранна възраст свикнала да 
върти къща и да е отговорна, а и твърде рано се омъжва – на 18 години. 
Имала и пълната подкрепа на мъжа й. Когато ходела в чужбина, винаги 
обръщала внимание на начините и формите за облекчаване на женския 
труд. Така в Швеция й направили впечатление обществените перални, 
които тя по-късно предлага да се организират и в България. В работата си 
на председател на Комитета на българските жени тя следяла опита на 
другите социалистически страни и особено този на най-напредналите в 
обществените  грижи за жената – Комитетът на източногерманските жени. 

Това, за което наистина съжалява Елена Лагадинова, е известното 
пренебрегване на собствените си деца за сметка на работата. Смъртта на 
любимия съпруг през 1997 г. лишава Лагадинова от опора по време, когато 
всичко свързано с дейността й се подлага на отрицателна преоценка и 
заплашва да обезсмисли живота, дейността й и всички жертви, направени 
от нея в името на работата за сметка на децата.  И въпреки тези лични и 
обществени несгоди, Лагадинова остава вярна на себе си, на своята среда 
и възпитание, на своята дейност на политик, общественик и държавник, 
колкото и относителна да е била нейната самостоятелна стойност в 
условията на партийната диктатура. Защото тя преценява, че дейността 
на КБЖ като обществена организация, съдействаща на държавната 
политика в областта на семейството, децата и закрила на майчинството, е 
отговаряла на потребностите на времето и е показала възможностите на 
социалистическата система да реализира правата на жените в най-пълен 

31 ЦДА, ф. 417, оп. 6, а. е. 21.



обем. Такава увереност е характерна за почти всички управляващи по 
време на социализма и това ясно се вижда от техните спомени и 
интервюта32. Изследователите на социалистическата еманципация са по-
скептични. Австрийският изследовател Улф  Брунбаеур твърди, че 
въпреки успехите на Балканите и по-конкретно в България, жените не 
успяват да се преборят с патриархалните нагласи в обществото, 
принудени са да раждат деца и да съчетават тази си роля с служебните си 
задължения в условията на дефицит, повечето жени са на ниски и средни 
властови позиции, и са твърде малко там, където се вземат важните 
решения – ПБ и ЦК на комунистическите партии. Тази противоречива 
еманципация при социализма има за резултат, според него, влошеното 
положение на жените по време на трансформацията към капитализъм, 
защото те са сред губещите на прехода33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

***
Историята на Елена Лагадинова, видяна като история на 

дългогодишно пребиваване във властта с характерното за България по-
силно женско присъствие на ръководни позиции в обществените 
организации, струва ми се, дава възможност за типологизация на жените 
на власт при социализма. Политическият актив, идеологическата 
убеденост са важни, абсолютно задължителни условия за израстване в 
политиката и властта. Но тези критерии не са достатъчни: изключително 
важно е високото образование, натрупан управленчески стаж, но най-вече 
някаква проява, която да впечатли. Защото изборът във високите етажи 
на властта зависи до голяма степен от личните качества, видени и 
осмислени от основния фактор за кадровата политика. Много пъти това е 
Т. Живков. Главоломната кариера е присъща и на мъжете, и на жените. Но 
зад  всеки женски скок във върховната власт се крият много лични 
моменти, често драми.  

Участието във властта, особено дългогодишното, в условията на 
диктатура и авторитарен режим накрая винаги води до нестабилност на 
позициите , до известно развращаване на кадрите , до лична 
неудовлетвореност на тях и на обществото от тях. И това важи и за 
жените, и за мъжете, така че в този смисъл може да се твърди, че 
равноправието при социализма е постигнато – и двата пола понасят едни 

32 Марчева, Ил. Спомените като другата история. – Историческо бъдеще, 2005, №  1–2, 
111–135. 

33 Brunnbauer, Ulf. From equality without democracy to democracy  without equality… р. 452–
453.



и същи последици за своето участие във върховната власт. Но жените 
страдат повече от мъжете по пропуснатите майчински моменти в името на 
голямата политика. 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 
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