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Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов 
Стайнов∗ 

 
д-р Тодор Панайотов∗∗ 

 
 

След държавния преврат на 9 септември 1944 г. за българското общество и 
държава „започват дълбоки и всеобхватни промени“1 защото „органите на старата 
власт – полиция, жандармерия, войска, администрация, са неутрализирани, 
разгромени или отстранени“2. С идването на власт на правителството на 
Отечествения фронт „в България се поставя началото на налагане на нов съветски 
тип обществено-политическа система“3. 

Веднага след преврата редица дълголетни централни всекидневници като „Мир“ 
(1894-1944), „Дневник“ (1902-1944), „Утро“ (1911-1944), „Зора“ (1919-1944), „Слово“ 
(1922-1944) са насилствено спрени. Десетилетия наред те са пренебрегвани от 
марксистката историография, защото за нея тези издания са: „жълти“, „фашистки“, 
„буржоазни“ и следователно-недостойни за изследване4. Тези характеристики се 
срещат дори и в най-малко идеологизирания труд, какъвто е националният 
библиографски указател на периодичния печат5. 

Не само изброените горе вестници, но и хората работили за тях са заклеймени 
след 1944 г. Те са репресирани, заличени, забравени и премълчавани. Част от тях са 
избити без съд и присъда, но убийствата им са „узаконени“ с по-късна дата с 
Наредбата-закон за народния съд. Други са съдени и осъдени от т.нар. Народен съд 
през 1945 г. Те или умират в затвора, или изтърпяват различни по срок присъди6. 
Всички осъдени и техните семейства носят десетки години клеймото „враг на народа“ и 
„осъден от народния съд“. Оцелелите журналисти са обречени на мизерия защото им е 
забранено да упражняват професията си и на практика са принудени завинаги да 
прекъснат сътрудничеството си в печата. Има и четвърта група „буржоазни 
журналисти“, които не са преследвани. 

Един от тях е Петко Стайнов.  
 
 
Той не само, че не е репресиран, но и заема дълги 

години ръководни политически и научни позиции след 9 
септември 1944 г. Заради дейното си участие в 
„буржоазния“ и „фашистки“ печат обаче той е сред 
премълчаваните големи журналисти от Третото българско 
царство. Затова не попада сред 33-мата вестникари обект на 
изследване в двата тома с едно и също име „Върхове на 
българската журналистика“. Тези книги са подготвени и 
написани от учени от Софийския университет, БАН и 
Научно-изследователския център по журналистика при 
СБЖ и са издадени през седемдесетте години на миналия 
век от държавно издателство „Наука и изкуство“7. 

След 1989 г., някои от заличените, забравените и 
премълчаваните големи издатели и журналисти от Третото 
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българско царство не само бяха съдебно реабилитирани, но и получиха обективна 
оценка в научните публикации. Такива например са Стефан Танев, Данаил Крапчев 
Тодор Кожухаров и Райко Алексиев. 

И след 1989 г. обаче журналистическата дейност на Петко Стайнов не е обект на 
самостоятелно изследване в научната книжнина. Той не попада сред изследваните 
вестникари нито в излезлите пет сборника с научни проучвания по случай годишнини 
на българската журналистика, нито в издадения през 2008 г. капитален труд на 
професор Филип Панайотов „Вестници и вестникари“8. 

Затова целта на тази публикация е да проследи, анализира и оцени 
журналистическата дейност на Петко Стоянов Стайнов. Изследването се базира върху 
архивни източници, стенографски дневници на Народното събрание, мемоари, 
материали от периодичния печат, справочна литература и научни публикации. 

 
*** 
 
Петко Стоянов Стайнов е роден на 19 май 1890 г. в Казанлък. Завършва 

гимназия в Стара Загора и правни и административни науки в Париж. Специализира 
право в Лайпциг и защитава докторат по икономически и политически науки в 
Парижкия университет. По фронтовете на войните за национално обединение е ранен и 
награден с Орден за храброст. От 1923 до 1963 г. е доцент и професор по право в 
Софийския университет. Дописен и редовен член на БАН и завеждащ секция в Правния 
институт на академията до смъртта си. В продължение на половин век е почти 
неизменно народен представител. Пълномощен министър е във Франция и два пъти е 
министър в правителства преди и след 1944 г. Автор е на стотици научни трудове и 
става почетен доктор на Варшавския университет и член на два института в Париж9.  

Журналистическите му изяви датират още когато е гимназист. През 1904 г. 
постъпва в габровската гимназия, но през 1905 г. е изключен за участие в 
социалистически кръжоци и издаване на нелегален вестник. Това е ученическият 
ръкописен вестник „Искрица“10. 

Сериозните му изяви в печата започват през 1914 г., когато като член на 
Народната партия сътрудничи на централния партиен орган, всекидневника „Мир“ и 
седмичното политико-обществено списание „Свободно мнение“. От 1915 г. е 
сътрудник и на всекидневника „Дума“, който също е издания на народняците11. След 
като България се включва в Първата световна война, „Дума“ престава да излиза, а 
Петко Стайнов заминава на фронта като офицер.  

Веднага след края на войната, през 1919 г. се жени за писателката Ана Каменова 
– дъщеря на големия журналист, политик и държавник Михаил Маджаров. От 1 
октомври 1919 до 9 декември 1920 г. Петко Стайнов оглавява БТА и Дирекцията на 
печата към Министерството на външните работи и изповеданията12. През този период 
сътрудничи на вестник „Мир“ и на месечното литературно-обществено списание 
„Обществена обнова“. 

 
 
В края на 1920 г. народняците се 

обединяват с Прогресивнолибералната 
партия и образуват Обединена 
народнопрогресивна партия (ОНПП). През 
1921-1923 г. Стайнов става редовен 
сътрудник на двуседмичното списание 
„Обединение“, което е орган на младежкия 
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съюз на новосформираната партия. През този период той сътрудничи и на списанието 
за политика, култура и общественост „Съвременник“, което е идеен изразител на 
ОНПП. Това авторитетно списание е ръководено от Венелин Ганев, а свои материали 
публикуват както шефовете на партията Ив. Ев. Гешов и М. Маджаров, така и изявени 
дейци на културата и науката като Ст. Коледаров, М. Арнаудов, Б. Йоцов, проф. Ст. 
Младенов, В. Пундев и др.13  

От 1921 г. Петко Стайнов редовно започва да пише уводни статии във вестник 
„Мир“. Една от тях е посветена на следвоенните борби в Италия и е първата в печата, в 
която се прави опит да се обясни фашисткото движение. Тя е със заглавие „Фашисти“ и 
е публикувана в брой 6286 от 14 май 1921 г. В нея се казва: „Вълнението на тълпите, на 
тъмните червени или черни тълпи, наследи войната, в почти всички страни в това число 
и нашата. Причината се крие в особеното душевно състояние, създадено у масите през 
войната (...) култа на грубата сила. [...] 

Въпреки своите излишества и самозабрава, които се дължат на италианските 
нрави, и които не могат разбира се да се одобрят, фашизмът изигра за Италия една 
спасителна роля: той събуди буржоазията, вдъхна й кураж и я накара да разбере, че тя 
може да има сила. Това съвземане и тоя обрат са толкова по-буйни и по-остри, колкото 
по-прекалено е било, това „народовластническо“ движение, което ги е предизвикало“. 

През април 1922 г. в София започва да излиза нов всекидневен вестник за 
политика, стопанство и културен живот „Слово“. Негов главен редактор и директор е 
известният дипломат Александър Греков, който дава и името на вестника. В редакцията 
още са професор Никола Милев, Петко Стайнов, Георги Кулишев и Тодор Кожухаров. 
Като постоянни сътрудници са привлечени Асен Златаров, Йордан Бадев, Сирак 
Скитник, а статии поместват проф. Александър Цанков, Андрей Ляпчев, Михаил 
Маджаров. Велчо Т. Велчев, Симеон Радев, Добри Немиров и др. На 21 май 1922 г. 
заради статия във вестника е убит основателят на изданието Александър Греков. По 
случай една година от смъртта му материал за него пише Петко Стайнов в изданието на 
столичните журналисти „Вестник на вестниците“14. 

В първите години от излизането на „Слово“ Петко Стайнов пише предимно 
уводни статии. В тях той разглежда главно въпроси от вътрешната политика и ролята 
на централните държавни институции. В уводната статия „Първият въпрос“ в брой 436 
от 23 октомври 1923 г. той разглежда отношението между правителството и 
парламента. В нея се казва: „Едно правителство, което не би имало ясен поглед за 
комбинациите които биха се създали в даден парламент, не е на мястото си; едно 
правителство, вън от всякакви спорове по известни въпроси или събития, може 
безразборно, още в първите заседания да бъде поставено в мъчнотии, целящи 
постигането на лични сметки и амбиции, и то от хора, избрани под неговата програма и 
с неговия морален и политически престиж – такова правителство не би било на мястото 
си. Камарата ще дойде такава каквато народа я избере.“ 

По случай началото на третата година от излизането на вестника Стайнов 
изтъква каква е ролята на изданието: „Преди всичко „Слово“ е една идея. […] „Слово“ 
и като идея и като идеен орган е свързан с борбата за заздравяването на политическия 
живот у нас.“15 

В началото на 1925 г. е убит и вторият директор на „Слово“, проф. Никола 
Милев. След неговата смърт фактически главен редактор на всекидневника става 
дотогавашният редактор Петко Стайнов. Той вече пише не само уводни статии, но 
определя редакционната политика и отговаря за финансовото състояние на изданието.  
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За вестник „Слово“ 
Стайнов работи в едни от най-
трудните времена за страната. 
Това са години на остро 
политическо противопоставяне, 
на държавен преврат и 
гражданска война. Ето една 
характерна уводна статия на 
Стайнов със заглавие „Мир и 
здрава ръка“, публикувана в 
брой 633 от 5 юли 1924 г.: 
„Недавнашната интерпелация 
по убийството на П. Петков 
стана причина в камарата да се 
вземе едно ясно, недвусмислено 
становище спрямо „единния 
фронт“ на дружбаши и 
комунисти. Едно грамадно 
болшинство, което обемаше в 
себе си представители на 
всички политически партии, 
освен дружбашокомунисти и 
широки социалисти заяви пред 
цял народ, че в решителния 
момент ще се обедини в борбата 
срещу ония, които биха се 
опитали в единен фронт да дигнат наново ръка срещу държавата. [...] Единодушието, 
което камарата прояви в грамадното си болшинство в гласуването при интерпелацията 
е било първият студен душ върху тия разгорещени фантазии. [...] Но то не е още 
достатъчно. Последните няколко инцидента с разбойнически чети в някои околии 
създават още известни тревоги сред засегнатото население.[...] 

Като анализираме смисъла на онова обединяване около идеята за борба срещу 
разрушителните сили, което обединяване оказа такова благотворно влияние върху 
цялата страна, ние оставаме с впечатлението, че със същото единодушие и доверие 
биха се посрещнали от тия същите среди и от цялото общество всички други 
решителни мерки на правителството за борба срещу разбойниците под каквато и форма 
и фирма да се явяват те, за борба срещу онези елементи, които за плячка или по 
нареждане отвън тревожат със своите похождения, насилия, заплашвания, убийства и 
обири на населението, което е уморено от междуособици, от насъсквания и иска само 
мир, мир и мир. 

Тоя мир ще наложи, обаче, само здравата и непоколебима ръка на държавната 
власт и камарата преди да се разпусне трябва да й даде, макар и само за временно 
използуване, ония средства и оная възможност, които единствено биха й позволили с 
успех да завърши тая изключителна борба“. 

За издаването на вестник „Слово“ е създадено специално дружество, зад което 
стоят търговци и банкери, свързани с тютюневата промишленост. Дружеството 
основава собствена печатница „Стопанско развитие“, в която се отпечатва и „Слово“. 
Въпреки това вестникът изпитва остри финансови затруднения16. 

Затова през май 1925 г. Петко Стайнов пише специално писмо до председателя 
на Управителния съвет на дружество „Стопанско развитие“, в което се казва: „... не 
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мислим да се допуща, че един вестник, сериозен и независим и който излиза на 4 
страници, при персонал, който да съставлява авторитетна и компетентна редакция, би 
могъл сам да си покрива тъй лесно разноските. Може би, ако почнем да гоним 
сензациите и да поместваме статии и антрефилета срещу заплащане (например 
„Дневник“) бихме реализирали по-големи приходи, но това не би отговаряло вече на 
идеята нито на духа на „Стопанско развитие“, нито на идеята да се създаде от „Слово“ 
сериозен, независим, авторитетен орган в европейския смисъл на думата.“ 17 

В писмото си Стайнов настоява издателите на „Слово“ да отпуснат сумата от 40 
хиляди лева за заплати на редовия персонал. Той настоява за още 12 хиляди лева 
месечно за хонорари на външни сътрудници и кореспонденти и за абонамент и 
командировъчни. Тези пари са предназначени за редакцията и администрацията на 
изданието. Редакцията се състои от 10 човека, от които трима са редактори и четирима 
репортери, а администрацията е от 7 човека, трима от които са експедитори.18  

През периода 1923-1931 г., освен в „Слово“ Стайнов работи и за други издания 
на управляващия Демократически сговор. Сред тях са утринният всекидневник 
„Сговор“, „Свободна реч“ и органът на партията и официоз, всекидневникът 
„Демократически сговор“. Подобно на „Слово“ и тези издания са на загуба и само 
субсидиите на издателите ги спасяват от фалит. В архива на Стайнов има запазени 
сметки, които показват, че дневните загуби на в. „Демократически сговор“ са 1500 лева. 
Подобно е положението и при „Слово“, и при „Свободна реч“. Техните месечни загуби 
за периода юни-ноември 1927 г. се движат между 100 и 132 хиляди лева19.  

През 20-те години на XX век Петко Стайнов има ярко присъствие и в няколко 
списания. Той участва в редакционния комитет на „Демократически преглед“ на Т. Г. 
Влайков и сътрудничи на списанията „Юридически преглед“ на С. С. Бобчев и на 
официалното издание на Министерството на правосъдието „Юридическа мисъл“. По 
това време Стайнов вече е водещ журналист и неслучайно е кореспондент от България 
на „Associated Press“ и „Manchester Guardian“20.  

През периода май 1930 – юли 1931 г. Петко Стайнов е министър на железниците, 
пощите и телеграфите, а през 1934 – 1935 г. е пълномощен министър във Франция. Тези 
му задължения го откъсват временно от журналистиката. След като приключва с тях, 
той става сътрудник на месечните професионални списания „Общинска автономия“ и 
„Финансов подем“. Освен това участва като сътрудник в списание „Правна мисъл“, 
редактирано от Йосиф Фаденхехт и е в редакционния комитет на „Научен преглед“. 
Последното издание е орган на Свободния университет, където Стайнов дълги години е 
професор. 

През периода на Втората световна война Петко Стайнов не само възобновява 
своето сътрудничество във вестник „Мир“, но става един от най-активните автори и 
най-влиятелният политик сред външните сътрудници на вестника. Като депутат в 
своите речи и интерпелации защитава Търновската конституция и принципите на 
парламентаризма; атакува ограниченията в политическия и стопанския живот, налагани 
от управляващите среди; критикува политиката на тотална обвързаност с хитлеристка 
Германия и защитава стопанската независимост на страната. 

В Народното събрание Стайнов разобличава мита за обединена България като 
показва географска карта, отпечатана в списание „Дас Райх“ 21. На нея е изобразена 
България в границите си, съгласно Ньойския договор плюс Южна Добруджа, но 
Македония и Беломорска Тракия са в различен цвят и с пояснителен надпис: „Под 
българско административно управление“. 
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Като народен представител Стайнов се обявява против гоненията срещу 

българските евреи и пише специално писмо заедно с Никола Мушанов до цар Борис III. 
В писмото се изтъква: „Ние днес се явихме като народни представители пред министър 
председателя г. Филов и го помолихме да отмени тези жестоки мерки срещу нашите 
съграждани от еврейски произход. Той обаче, въпреки всички наши настоявания и 
доводи и нечовечността и за правната и конституционната несъобразност, и вредата за 
държавата от тези мерки не се съгласи да ги отмени, нито дори да отложи прилагането 
им. 

Ето защо ви молим да вземете под Височайшото си покровителство тия ваши 
поданици и наши съграждани за да не се подлагат на тия жестоки мерки, които петнят 
доброто име на България и вредят на добре разбираните интереси.“22 

 

 

 
Властите обаче не допускат тези разбирания 

на Стайнов да станат достояние на българската 
общественост чрез страниците на печата. Изявите му 
във вестник „Мир“ са далеч по-скромни от тези в 
Народното събрание. Цензурата спира или осакатява 
десетки негови статии. Петко Стайнов е принуден да 
се откаже от редовния петъчен преглед във вестника. 
Изключително изобретателен автор обаче, след като 
не може да пише открито по вътрешно-политически 
проблеми, той продължава да публикува в „Мир“ 
уводни статии, засягащи проблемите на ежедневието 
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и битовите трудности. В тях между редовете той успява да подскаже отрицателното си 
отношение към правителствената политика. 

Битката на Стайнов с цензурата се пренася от страниците на „Мир“ в залата на 
Народното събрание. Това става след спирането на поредната статия във вестника на 
Петко Стайнов. Като народен представител професорът отправя питане и пише 
специално писмо до вътрешния министър Петър Габровски23. Отговорът на министъра 
е обстоен и недвусмислен - и занапред ще бъдат спирани статии, и занапред „Мир“ ще 
бъде наказван24. Петко Стайнов протестира срещу цензурните власти и в писмо до 
министър-председателя Богдан Филов и отправя питане по този въпрос до председателя 
на Народното събрание25. 

Въпреки това цензурата продължава да спира неговите статии във вестник 
„Мир“. Затова Петко Стайнов пише по-малко материали, посветени на вътрешната 
политика и повече за международните проблеми. Освен това пише и за месечното 
издание на Дирекцията на професиите „Професионална мисъл“, както и в 
юридическото и обществено-политическо списание „Преглед за трудово право“.  

Ярката опозиционна дейност на Петко Стайнов в годините на Втората световна 
война го превръщат в един от водещите политици. Затова след поредния държавен 
преврат на 9 септември 1944 г. е назначен за министър на външните работи и 
изповеданията и заема този пост до 31 март 1946 г. След това той отново се връща към 
активната журналистика, като участва в списването на изданията на Народния съюз 
„Звено“. Това са всекидневникът „Изгрев“ и месечникът за литература, политика и 
стопанство „Балкански преглед“. Заради статии, писани в „Изгрев“, Стайнов получава 
писма на читатели, пълни с упреци, обиди и дори заплахи за физическа разправа. В 
едно от тях директно авторът заявява: „Ще си уредим сметките както с Йосиф Хербст – 
твоя приятел.“26 

След като през 1949 г. звенарите се саморазпускат като партия и се вливат в 
Отечествения фронт, Петко Стайнов още същата година става член на неговия 
Национален съвет. Постепенно той скъсва с журналистиката и се отдава на научно-
педагогическа и обществена 
дейност. До смъртта си публикува 
свои материали в научната 
периодика и всекидневника 
„Отечествен фронт“. Умира във 
Варна на 24 юли 1972 г. 

 
*** 
 
Редица дапутати, 

дипломати, министри и 
ръководители на различни 
организации в Царство България 
идват от средите на юристите – 
най-активната прослойка, занимаваща се с обществени дела. Част от тях се изявява и по 
страниците на периодичния печат. Най-изявеният журналист сред юристите е Петко 
Стайнов. 

С неговото име са свързани над 30 български и чужди издания и информационни 
агенции. В тях той е директор, редактор, член на редакционни комитети, кореспондент 
и сътрудник. Петко Стайнов има заслужено челно място в историята на българската 
журналистика. Неговото творчество се отличава с богат език, солидна аргументация, 
обективни преценки и има сериозен отзвук сред българската общественост. 
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