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 Нас то я ще то из да ние на Инсти тут „Отво
ре но об щес тво” – Со фия пред ста вя че ти ри 
ва ри ан та на ана лиз вър ху проб ле ма ти ка та за 
то ле ран тнос тта, пат ри о тич но то въз пи та ние 
и от но ше ни е то към мал цин ства та в кон тек
ста на дей ства щи те в съв ре мен но то бъл гар
ско учи ли ще дър жав ни об ра зо ва тел ни изис
ква ния  и учеб ни те прог ра ми по Исто рия и 
ци ви ли за ция и Бъл гар ски език и ли те ра ту ра. 
Ка то из след ват уза ко не ни те в мо мен та учеб
ни ци по два та учеб ни пред ме та, ав то ри те не 
прос то по соч ват сла бос ти те на дей ства ща та 
об ра зо ва тел на нор ма тив на ба за, но ар гу
мен ти рат фо ку са на прин цип на та й про мя на, 
ка то пред ла гат кон крет ни въз мож нос ти об
нов ле ни е то да бъ де ре а ли зи ра но.
 Обзо рът кон ста ти ра сму ща ва ща про ти
во ре чи вост в ин тер пре ти ра не на ос нов ни за 
съв ре мен но то граж дан ско об щес тво те ми и 
проб ле ми – де мок ра ция, на ци о на лизъм, пат
ри о ти зъм, де фи ни ра не на и от но ше ние към 
Раз лич ния; лип са на ме ха ни зъм за въз пи та
ние на то ле ран тно от но ше ние към ди на мич
но обо со бя ва щи те се мал цин ства/ет ни чес ки, 
ре ли ги оз ни, ин те лек ту ал ни и др./; при вър
за ност към ос та ре ли мо де ли за въз пи та ние 
на „пат ри о тич ни” цен нос ти и ка то след ствие 
от то ва – ос къд ност във въз мож нос ти те за 
съ из мер ва не със съ се ди те, Евро па, Све та. 
Па ра лел но ав то ри те от сто я ват ал тер на ти
вен под ход към въп рос на та проб ле ма ти ка и 
пред ла гат свои ин тер пре та ции за ре а ли зи
ра не на адек ват но за ХХІ век обу че ние. 
 Изслед ва не то е по лез но че ти во за за ко
нот вор ци те в об лас тта на бъл гар ска та об
ра зо ва тел на сис те ма,  ка чес твен на ръч ник 
за пре по да ва те ли по ху ма ни тар ни пред
ме ти, ко и то не же ла ят още дъл го да ча кат 
приключ ва не то на об ра зо ва тел на та ре фор
ма, за да при ла гат ин тер дис цип ли нар ност и 
мно го пер спек тив ност в ра бо та та си, как то и 
за да ре а ги рат поадек ват но на ре ал ни те ин
те ре си на съв ре мен ни те мла ди хо ра, с ко и то 
все кид нев но об щу ват. 
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ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 РЕЗЮМЕ

 Сбор ни кът пред ста вя че ти ри ва ри ан та на ана лиз вър ху проб ле ма ти ка та 
за то ле ран тнос тта, пат ри о тич но то въз пи та ние и от но ше ни е то към мал цин ства-
та в кон тек ста на дей ства щи те в съв ре мен но то бъл гар ско учи ли ще Дър жав ни 
об ра зо ва тел ни изис ква ния /ДОИ, стан дар ти/ и Учеб ни те прог ра ми по Исто рия и 
ци ви ли за ция и Бъл гар ски език и ли те ра ту ра. Ка то из след ват уза ко не ни те в мо-
мен та учеб ни ци по два та учеб ни пред ме та, ав то ри те, дъл го го диш ни пре по да ва-
те ли в прес тиж ни сто лич ни учи ли ща, не прос то по соч ват сла бос ти те на дей ства-
ща та об ра зо ва тел на нор ма тив на ба за, но ар гу мен ти рат фо ку са на прин цип на та 
й про мя на, ка то пред ла гат кон крет ни въз мож нос ти об нов ле ни е то да бъ де ре а-
ли зи ра но.
 Обзо рът кон ста ти ра сму ща ва ща про ти во ре чи вост в ин тер пре ти ра не на 
кар ди нал ни за съв ре мен но то граж дан ско об щес тво те ми и проб ле ми – де мок-
ра ция, на ци о на ли зъм, пат ри о ти зъм, де фи ни ра не на  и от но ше ние към Раз лич-
ния; лип са на ме ха ни зъм за въз пи та ние на то ле ран тно от но ше ние към ди на мич-
но обо со бя ва щи те се мал цин ства /ет ни чес ки, ре ли ги оз ни, ин те лек ту ал ни и др./; 
при вър за ност към ос та ре ли мо де ли за въз пи та ние на „пат ри о тич ни” цен нос ти и 
ка то след ствие от то ва – ос къд ност във въз мож нос ти те за съ из мер ва не със съ-
се ди те, Евро па, Све та.  Па ра лел но ав то ри те от сто я ват ал тер на ти вен под ход към 
въп рос на та проб ле ма ти ка и пред ла гат свои ин тер пре та ции за ре а ли зи ра не на 
адек ват но за ХХІ век обу че ние. При мер за то ва са кул тур но-ис то ри чес ки етю-
ди вър ху Вол жка Бъл га рия, Ха за рия, Арме ния и Ала ния, ко и то по нед вус мис лен 
на чин до каз ват спеш на та не об хо ди мост от скъс ва не с дъл го лет ни сте ре о ти пи в 
ин тер пре та ци я та на сред но ве ков но то, рес пек тив но на вся ко по-ста ро об щес-
тво, въз пре пят ства щи мо дер ния чо век да пре це ня ва не об ре ме не но се бе си и 
Дру ги те.
 Изслед ва не то е по лез но че ти во за за ко нот вор ци те в об лас тта на бъл гар-
ска та об ра зо ва тел на сис те ма,  ка чес твен на ръч ник за пре по да ва те ли по ху ма ни-
тар ни пред ме ти, ко и то не же ла ят още дъл го да ча кат прик люч ва не то на об ра зо-
ва тел на та ре фор ма, за да при ла гат ин тер дис цип ли нар ност и мно го пер спек тив-
ност в ра бо та та си, как то и за да ре а ги рат по-адек ват но на ре ал ни те ин те ре си на 
съв ре мен ни те мла ди хо ра, с ко и то все кид нев но об щу ват. Лю боз на тел ни те уче-
ни ци ще от кри ят в сбор ни ка раз лич на та глед на точ ка към изу ча ва но то в учи ли-
ще по ис то рия и бъл гар ска ли те ра ту ра. А все ки бъл га рин, из ку шен в пре ос мис-
ля не то на най-важ ни те цен нос ти в на ше то об щес тво и го тов да се съ из мер ва с 
Дру гия без ком плек си, ще от крие  по со ки за след ващ раз ми съл… 
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 УВОД

 Те ма та за то ле ран тнос тта ка то че ли в пос лед ни те го ди ни зае сво е то пъл-
ноп рав но мяс то в об щес тве но то съз на ние. Отна ча ло тро ма во и бю рок ра тич но, 
а на пос ле дък с уси ли я та пре дим но на неп ра ви тел стве ни те ор га ни за ции от но-
ше ни е то към Дру гия за поч на да при до би ва ев ро пей ска ори ен та ция. За съ жа ле-
ние то зи факт кон трас ти ра с от но ше ни е то към соб стве на та кул ту ра и ис то рия, 
къ де то пат ри о тиз мът чес то е при рав ня ван с край ния на ци о на ли зъм и шо ви низ-
ма. Цел та на на шия екип е да от крие до пир ни те точ ки меж ду то ле ран тно то от но-
ше ние към чуж до то об щес тво и цен нос тна сис те ма и за паз ва не то и раз ви ти е то 
на на ци о нал ни те ха рак те рис ти ки на бъл га ри на.
 По до бен под ход е при ло жим в мно го го ля ма сте пен към бъл гар ско то 
об ра зо ва ние по прин цип и в час тност към изу ча ва не то на пред ме та Исто рия и 
ци ви ли за ция. На пръв пог лед нор ма тив ни те до ку мен ти очер та ват па ра мет ри те 
на рав но пос та ве ност меж ду свое и чуж до. В стан дар ти те, фор му ли ра ни в Дър-
жав ни те Обра зо ва тел ни изис ква ния /ДОИ/, е по со че но, че уче ни кът „Обяс ня ва 
зна чи ми те про це си в ево лю ци я та на съв ре мен ния свят и оп ре де ля мяс то то на 
Бъл га рия в тях; Аргу мен ти ра ро ля та на Бъл га рия ка то фак тор за ста бил ност на 
Бал кан ския по лу ос тров; Уста но вя ва са мо бит ност, при ем стве ност и вза им ни вли-
я ния меж ду кул ту ри и ци ви ли за ции; Пра ви оцен ка на зна че ни е то на на ци о нал-
но то и ев ро пей ско то кул тур но нас лед ство в све тов на та ци ви ли за ция; Изпол зва 
зна ния за ис то ри чес ки и кул тур ни тра ди ции ка то ори ен тир за иден ти фи ци ра не 
на при над леж ност към кул ту ри и ци ви ли за ции и“ т.н. За съ жа ле ние ни къ де в 
то зи до ку мент не се сре щат по ня ти я та „пат ри о ти зъм“, „то ле ран тност“, „мал цин-
ство“, „ ксе но фо бия“! По то зи на чин се за ли та пре дим но в об ра зо ва тел но то, но не 
и във въз пи та тел но то съ дър жа ние на ис то ри чес кия ма те ри ал, в опи са тел ния, а 
не в ана ли тич ния под ход спря мо изу ча ва ни те об щес тва и ци ви ли за ции, в кон-
ста та ци я та на раз ли чия, а не в тър се не то на тех ни те при чи ни.
 През 2007 г. в спи са ние “Ди а ло гът в ис то ри я та”, из да ние на Сдру же-
ни е то на пре по да ва те ли те по ис то рия  /член на ЕВРОКЛИО/1, из ли за ба зис на та 
ста тия на проф. Ру мя на Ку ше ва “Мул ти кул тур ни ас пек ти на ис то ри чес ко то 
об ра зо ва ние в Бъл га ри я”2.  Ка то тръг ва от по зи ци я та, че мул ти кул тур нос тта 
е “яв ле ние на съв ре мен нос тта, ко е то пред стои да ста ва все по-зна чи мо”,  и че 
ис то ри чес ко то об ра зо ва ние раз по ла га с ре сур си, ко и то “доп ри на сят” за “по-
зи ти вен меж ду кул ту рен ди а лог”, ав тор ка та зас тъп ва схва ща не то, че се на ла га 
“по пъл ва не на де фи ци та по та зи твър де важ на за ис то ри чес ко то об ра зо ва ние 
те ма, ко я то за ся га всич ки не го ви стра ни: це ли, учеб но съ дър жа ние, кон стру

1 За Сдружението на преподавателите по история подробно вж. на интернет адрес: http://bghistory-edu.org/?call=U
SE~partners;&lang=bg; за ЕВРОКЛИО подробно вж. на интернет адрес: http://www.euroclio.eu/mambo/index.php

2 Кушева, Р., “Мултикултурни аспекти на историческото образование в България”, в: “Диалогът в историята”, бр. 
16-17, 2007г., стр.14-37.
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и ра не на учеб ни ци и тех но ло гии на дей нос ти в ча са, но ви ком пе тен тнос ти 
на учи те ля при об щу ва не то му с уче ни ци те. /подч. м./”3.
 Ко мен ти рай ки по-на та тък  мул ти кул тур ни те из ме ре ния на съ дър жа ни е-
то на ис то ри чес ко то об ра зо ва ние,  проф. Ку ше ва на пом ня, че “мул ти кул тур ни 
ас пек ти мо гат да бъ дат от кри ва ни във вся ка ед на те ма от учеб ни те прог ра-
ми”4, вклю чи тел но нап ри мер и в те зи, свър за ни с по ли ти чес ко то раз ви тие.  Ка-
за но с дру ги ду ми, ав тор ка та се връ ща към яс на та на все ки дип ло ми ран ис то рик 
ис ти на, че ка то про цес на ак тив но вза и мо дей ствие /не на вли я ние!/,  кул ту ра та 
е в ос но ва та на вся ка чо веш ка ак тив ност и фор ми ра ак тив но то по ве де ние на 
лич нос тта, ще ре че за ни ма ни е то с ис то рия е из след ва не на кул ту ра та на Чо ве ка. 
И по не же чо веш ко то об щес тво ви на ги е мул ти кул тур но, съ жи тел ство то в не го 
ви на ги е пре диз ви ка тел ство, а в про уч ва не то му ро ля та на ис то ри ка е не об хо-
ди ма и до ри во де ща.
 По я ва та на ци ти ра на та ста тия, де ло на име нит спе ци а лист по ме то ди ка 
на обу че ни е то по ис то рия в съв ре мен на Бъл га рия, е сим пто ма тич на за  със то я-
ни е то на ис то ри чес ко то об ра зо ва ние в сред но то учи ли ще в стра на та. На пър во 
мяс то тя е знак, че ка то част от ев ро ин тег ра ци он ни те про це си на бъл гар ска та 
об ра зо ва тел на сис те ма пред стои да се съ из мер ва все по-ак тив но с те зи на ев-
ро пей ски те стра ни, къ де то пре диз ви ка тел ства та, свър за ни с изис ква ни я та на 
мул ти кул тур ния мо де рен свят, съ що не лип сват, но се пра вят и се ри оз ни уси лия 
в ре ша ва не то им. На вто ро мяс то ста ва яс но, че през пос лед ни те двай се ти на 
го ди ни /на пре ход/ бъл гар ски те за ко нот вор ци в об ра зо ва тел на та об ласт не са 
ус пе ли да пос тиг нат мно го в ра зис ква на та по со ка. 
 Нас то я щи ят том пред ста вя на ши те идеи, по ро де ни от про уч ва не на се га 
дей ства щи те учеб ни ци по ис то рия и ци ви ли за ция за V-Х клас. Съв сем пред на-
ме ре но ние не об ре ме ня ва ме из след ва не то си с от де лен ана лиз на  учеб ни ци те 
по ис то рия и ци ви ли за ция за ХІ клас, по не же зас тъп ва ме убеж де ни е то, че прин-
цип ни ят под ход в ин те ре су ва ща та ни проб ле ма ти ка тряб ва да е един и същ във 
всич ки учеб ни по ма га ла, ко и то спе ци ал но тре ти рат на ци о нал на та ис то рия. В то-
зи сми съл раз съж де ни я та, от на ся щи се за учеб ни ци те за V и VІ клас ва жат  и за ХІ 
клас, още по ве че, че про гим на зи ал ни те учеб ни ци бя ха под ме не ни в пос лед ни те 
го ди ни и по съ щес тво пред ста вят най-но во то в раз ви ти е то на учеб ни кар ска та 
ли те ра ту ра.

Ве се ли на Вач ко ва, 
Кра си ми ра Йон че ва, 
Ми рос лав Ко ев, 
Албе на Ру нев ска

3 Пак там, стр.14.

4 Пак там, стр. 28.
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 І. НЕСбЪдВАЩОТО СЕ ТОЛЕРАНТНО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТА-
НИЕ В УЧЕбНИЦИТЕ ЗА V И VІ КЛАС

 1. Хи по те за та

 Нас то я щи ят ана лиз се ос но ва ва вър ху след на та хи по те за: въп ре ки 
опи ти те за пре де фи ни ра не от глед на точ ка мул ти кул тур ност на це ли те  и 
учеб но то съ дър жа ние  по пред ме та Исто рия и ци ви ли за ция  в бъл гар ска та 
об ра зо ва тел на сис те ма вер ни ят фо кус не е на ме рен на ни во дОИ и Учеб ни 
прог ра ми. Ка то след ствие от то ва ве че дей ства щи те учеб ни ци  за V-VІ не са 
в със то я ние да об служ ват дос та тъч но ка чес тве но то ле ран тно то пат ри о тич-
но въз пи та ние, то ест да съ дей стват за сти му ли ра не то на при вър за нос тта и 
на ува же ни е то на де ца та от це лия ет ни чес ки и ре ли ги о зен спек тър /т.е. от 
офор ми ли те се мал цин ства/  към род на та стра на, ми на ло то и бъ де ще то й. 
След ва щи те раз съж де ния, без да пре тен ди рат за из чер па тел ност и ка то за ся гат 
един стве но пря ко съ от вет ства ща нор ма тив на ба за и три те одоб ре ни с 
кон кур си учеб ни ка /съ от вет но/ за V и VІ клас5, ще пот вър дят или от хвър лят 
пред ва ри тел но то пред по ло же ние. 

 2. Клоп ки те на нор ма тив на та ба за

 В сво я та Дек ла ра ция за прин ци пи те на то ле ран тнос тта /16 но ем ври 
1995г./ пред ста ви те ли те на стра ни те - член ки на  ЮНЕСКО /в то ва чис ло и Бъл-
га рия/ за я вя ват “ ... го тов ност да под дър жа ме и прет во ря ва ме в жи во та прог-
ра ми те за на уч ни из след ва ния в об лас тта на со ци ал ни те на у ки и въз пи та ние 
в дух на то ле ран тност, пра ва та на чо ве ка и не на си ли е то. То ва оз на ча ва не об-
хо ди мост да се от де ля осо бе но вни ма ние на въп ро си те, свър за ни с по ви ше ние 
рав ни ще то на пе да го ги чес ка та под го тов ка, учеб ни те пла но ве, съ дър жа ни е то 
на учеб ни ци те и за ня ти я та, усъ вър шен ства не то над дру ги те учеб ни ма те-
ри а ли, вклю чи тел но но ви те об ра зо ва тел ни тех но ло гии, с цел въз пи та ва не на 
чув стви тел ни и от го вор ни граж да ни, от во ре ни за въз при е ма не на дру ги кул ту-
ри, спо соб ни да це нят сво бо да та, да ува жа ват чо веш ко то дос той нство и ин-
ди ви ду ал ност, да не до пус кат кон флик ти или да ги раз ре ша ват с не на сил стве-
ни сред ства.”6

 На ни во бъл гар ска прос вет на сис те ма та ка дек ла ри ра на та во ля за ля га 
най-нап ред в За ко на за на род на та прос ве та: “Не се до пус кат ог ра ни че ния или 
при ви ле гии, ос но ва ни на ра са, на род ност, пол, ет ни чес ки и со ци а лен про из ход, 

5 За V клас спечелилите конкурса издателства са “Анубис”, “Прозорец” и “Просвета”, а за VІ – “Анубис”, “Просвета” и 
“АзБуки Просвета”.

6  Пълният текст на Декларацията вж. на интернет адрес: http://integracia.org/?q=node/201.
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ве ро из по ве да ние и об щес тве но по ло же ние.” /чл. 4, ал.2/7.  За ко нът за сте пен та 
на об ра зо ва ние, об що об ра зо ва тел ния ми ни мум и учеб ния план по соч ва, 
че  об що об ра зо ва тел на та под го тов ка се из граж да вър ху прин ци пи те за за чи-
та не на “ос нов ни те чо веш ки пра ва, пра ва та на де те то, тра ди ци и те на бъл-
гар ска та кул ту ра и об ра зо ва ние, пос ти же ни я та на све тов на та кул ту ра, цен-
нос ти те на граж дан ско то об щес тво, сво бо да та на съ вес тта и сво бо да та на 
ми съл та.” /чл.8, ал.2/8. Съ об ра зя вай ки се и с Дек ла ра ци я та на ООН за це ли те на 
хи ля до ле ти е то до 2015 г.9,  На ци о нал на та прог ра ма за раз ви тие на учи лищ
но то об ра зо ва ние и пре ду чи лищ но то въз пи та ние и под го тов ка (20062015 
г.)10 пос та вя ка то при о ри тет на бъл гар ска та об ра зо ва тел на сис те ма ка чес
тве но то об ра зо ва ние и рав ния дос тъп до не го.
 Вър ху та зи ос но ва На ред ба №2 за учеб но съ дър жа ние11 фор му ли-
ра Дър жав ни те об ра зо ва тел ни изис ква ния /ДОИ, стан дар ти те/ към учеб но то 
съ дър жа ние по пред ме ти те в съ от вет ни те кул тур но-об ра зо ва тел ни об лас ти 
/КОО/.  На  КОО «Общес тве ни на у ки и граж дан ско об ра зо ва ни е» от реж да: «...
во де ща ро ля в раз ви ти е то на со ци ал на та кул ту ра на уче ни ци те и в ре а ли
зи ра не на граж дан ска та ми сия на об ра зо ва ни е то. Чрез ус во я ва не на най-зна-
чи ми те пос ти же ние на со ци ал но то поз на ние /ис то рия, ге ог ра фия, ико но ми ка, 
ети ка, пра во, фи ло со фия/ уче ни ци те се под гот вят за по-доб ро ори ен ти ра не, 
адап ти ра не и ре а ли зи ра не в съв ре мен но то де мок ра тич но об щес тво; раз ви
ват уме ни я та си за ак тив но граж дан ско учас тие в со ци ал ния жи вот в ус ло
ви я та на кул тур но мно го об ра зие и гло ба ли за ция.»12 Кон крет но на пред ме та 
ис то рия и ци ви ли за ция се па да от го вор нос тта да «...съ дей ства за из граж да не 
на граж дан ска иден тич ност на чо ве ка и об щес тво то. Зна ни я та за ми на ло-
то, ис то ри чес ко то раз ви тие из граж дат вза и мос вър за ни те по ле та на на ци о-
нал на та па мет и на ци ви ли за ци он но то нас лед ство. Обу че ни е то по ис то рия е 
със ре до то че но вър ху раз би ра не то на съв ре мен ния свят, в кой то жи ве ят уче ни-
ци те. Поз на ва не то на ми на ло то се въз при е ма ка то пред пос тав ка за ос мис ля-
не на нас то я ще то и бъ де ще то.
 Исто ри чес ка та об ра зо ва ност съз да ва ра ци о нал на та и емо ци о нал на 
ба за за граж дан ска ин тег ри ра ност... Пос ред ством ов ла дя ва не на ис то ри чес
ки те зна ния... се пос ти га раз би ра не за при ем стве ност меж ду пос ле до ва тел

7 Пълният текст на Закона вж. на интернет адрес: http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/
documents/law/.

8 Пак там.

9 Подробно за Декларацията вж в: http://www.undp.bg/millenium_goals.php, а 

10 Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 
/2006-2015г./: http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/ NB! Тази програма периоди-
чески се появява и изчезва от официалния сайт на МОН.

11 Текстът на Наредбата вж. на интернет адрес: http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/
documents/process/nrdb_00_sadarjanie.pdf

12 Пак там, стр.44.
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но сме ня щи те се ти по ве ци ви ли за ция /подч. м./.»13

 Ци ти ра ни ят об ши рен от къс пос та вя нед вус мис ле но въп ро са: за що учеб-
ни ят пред мет Исто рия, изу ча ван де се ти ле тия на ред в бъл гар ско то учи ли ще,  
е име ну ван спо ред се га дей ства щи те нор ма тив ни до ку мен ти «Исто рия и ци
ви ли за ци я»? Ако се пре неб рег не об сто я тел ство то, че от ис то ри чес ка глед на 
точ ка по доб на фор му ли ров ка е аб сурд, то не се ли на ла га съ щи ят из вод и от 
ло ги ка та на са мия нор ма ти вен тек ст?  В до бав ка към то ва – не е ли пре ка ле но 
ти та нич на ам би ци я та учи ли ще то да из граж да граж дан ска иден тич ност на об
щес тво то?...  Тук е мяс то то да се от бе ле жи съ що, че име то на учеб ния пред мет 
Чо ве кът и об щес тво то /от съ ща та КОО, изу ча ван в ІІІ и ІV клас/ е на прак ти ка 
не раз би ра е мо /не дос тъп но/ за въз рас тта де ца та и та ка всъщ ност се на ру ша ват 
тех ни те пра ва...
 Стан дар ти те по ис то рия и ци ви ли за ция са кон цен три ра ни в че ти ри 
«Ядра на учеб но съ дър жа ние»: фун да мен ти на ис то ри я та; на ци о нал но и све-
тов но ис то ри чес ко и кул тур но нас лед ство; чо ве кът в ис то ри я та; из точ ни ци 
на ис то ри я та.14 Опре де ля не то на оп ти ма лен брой и от кри ва не то на най-точ на 
фор му ли ров ка за на и ме но ва ни я та на яд ра та без спор но е труд на за да ча и в то зи 
сми съл ре зул та тът е мно го до бър. В съ що то вре ме тряб ва да се от бе ле жи, че тер-
ми нът фун да мен ти не за щи та ва дос та тъч но доб ре иде я та за при ем стве ност и 
об нов ля е мост в ис то ри чес кия про цес, ко я то про зи ра в кон цеп ци я та на ДОИ. 
Бу ди не до у ме ние съ що за що ис то ри чес ко то и кул тур но то нас лед ство са раз
де ле ни – то ва мно го на пом ня на ко мен ти ра но то ве че съ че та ние ис то рия и 
ци ви ли за ция. По ло жи тел на ха рак те рис ти ка на ДОИ в Ядро «Фун да мен ти на 
ис то ри я та» е за да ва не то на изис ква не за си ту и ра не и съ из мер ва не на бъл гар-
ска та ис то рия с бал кан ска та, ев ро пей ска та и све тов на та. В Ядро «На ци о нал но 
и све тов но ис то ри чес ко и кул тур но нас лед ство» оба че се нас то я ва за ус та-
но вя ва не на «вза им ни вли я ния меж ду раз лич ни кул ту ри»  /в про гим на зи ал на та 
сте пен/ и на  «са мо бит ност, при ем стве ност и вза им ни вли я ния меж ду кул ту ри 
и ци ви ли за ции» /в гим на зи ал на та сте пен/15.  Естес тве но въз ник ва въп ро сът: въз-
мож но ли е да съ щес тву ва са мо бит на кул ту ра изоб що, и в час тност в ре ги он 
ка то Бал кан ския по лу ос тров? И още: не е ли ве че ар ха и зъм схва ща не то за вза-
им но вли я ние на кул ту ри и ци ви ли за ции, след ка то е яс но, че кул тур ни ят про
цес е про цес на вза и мо дей ствие?
 Ана ли зът на кон крет но то съ дър жа ние на стан дар ти те на ла га зак
лю че ни е то, че в тях обу че ни е то в дух на то ле ран тност по сми съ ла, вло жен 
в ци ти ра ни те пого ре Дек ла ра ция на ЮНЕСКО и два та прос вет ни за ко на 
не се за ла га. От уче ни ци те се изис ква да иден ти фи ци рат, раз гра ни ча ват, 

13 Пак там, стр.44.

14 Пак там, стр.48-51

15 Пак там, стр.50.
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срав ня ват, то ест да кон ста ти рат ре ли ги оз ни и ет ни чес ки осо бе нос ти и раз
ли чия, нап ри мер, но не и да тър сят, ус во я ват  и пол зват ме ха низ ми за ин
тег ра ция или пре о до ля ва не на евен ту ал ни про ти во ре чия. В то зи сми съл 
осо бе но по ка за тел ни са тек сто ве от две яд ра на учеб но съ дър жа ние на стан дар-
та за гим на зи ал на та сте пен на обу че ние: «Изпол зва зна ния за ис то ри чес ки и кул-
тур ни тра ди ции ка то ори ен тир за иден ти фи ци ра не на при над леж ност към 
кул ту ри и ци ви ли за ци и» /яд ро «На ци о нал но и све тов но ис то ри чес ко и кул тур но 
нас лед ство»/; «Обяс ня ва ро ля та на ези ка, ре ли ги я та и тра ди ци и те за со ци ал на 
об вър за ност и раз ли чия в об щес тво то» /яд ро «Чо ве кът в ис то ри я та»/16.  Тук е 
важ но да се под чер тае съ що, че и в два та слу чая ста ва въп рос за вто ро рав ни ще 
на съ от вет ния стан дарт, ще ре че ед ва за ра бо та в про фил /или в ча со ве те по ЗИП 
и СИП/. 
 Ло гич но след ствие от та ка ус та но ве но то със то я ние на стан дар ти те е 
лип са та на адек ват но изис ква не за обу че ние и въз пи та ние в дух на то ле ран-
тност в дей ства щи те Учеб ни прог ра ми, от на ся щи се до на ци о нал на та ис то рия. 
Кон крет но в Прог ра ми те за V и VІ клас17 то ле ран тнос тта от със тва от гру па та на 
ос нов ни те /изис ку е ми те/ по ня тия, ко и то уче ни ци те са длъж ни да ус во ят, а срав-
не ни е то с прог ра ми те по пред ме та «Чо ве кът и об щес тво то», изу ча ван в съ ща та 
КОО в ІІІ и ІV клас, ус та но вя ва, че и в тях по ло же ни е то е ана ло гич но. В съ що то 
вре ме ка то един от очак ва ни те ре зул та ти от ра бо та та в V клас се оп ре де ля «раз-
би ра зна че ни е то на то ле ран тнос тта за съ жи тел ство то меж ду хо ра та»18, а 
в VІ - «о це ня ва съ жи тел ство то на раз лич нос ти те ка то цен ност»19.  В пър вия 
слу чай ре зул та тът тряб ва да дой де, след ка то се поз на ва струк ту ра та на бъл-
гар ско то сред но ве ков но об щес тво, ос нов ни те со ци ал ни гру пи в не го и  ет ни-
чес ки те про це си, свър за ни с «кон так ти и кон флик ти» меж ду «сла вя ни, бъл га-
ри, ос ман ски тур ци, ев реи, ар мен ци, ро ми и дру ги»20. Във вто рия  -  след ка то се 
изу чат ха рак те рис ти ки те на  бъл гар ско то об щес тво през ХVІІІ-ХІХв., от на ся щи се 
до про ме ни те в ико но ми ка та, де мог раф ския бум, тра ди ци и те и ино ва ци и те във 
все кид нев ния жи вот, «тра ди ци он ни и но ви цен нос ти», «са мо съз на ние и са мо-
поз на ние», «съ жи тел ство с дру ги те – тур ци, ев реи, ро ми, ар мен ци и дру ги обо-
со бе ни об щнос ти». Шес ток лас на та прог ра ма изис ква съ що уче ни ци те да уме ят 

16 Пак там, стр.50.

17 Учебната програма по История и цивилизация  за V клас вж. на интернет адрес:http://www.minedu.government.bg/
opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/5klas/history_5kl.pdf; Учебната програма по История и 
цивилизация за VІ клас вж. на интернет-адрес: http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/docu-
ments/educational_programs/6klas/history_6kl.pdf

18 Вж.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/5klas/history_5kl.
pdf;, стр. 6.

19 Вж.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/6klas/history_6kl.
pdf стр. 4.

20 Вж.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/5klas/history_5kl.
pdf;, стр. 6.
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да раз гра ни ча ват «от но ше ни е то на бъл га ри те към им пе ри я та и към дру ги те 
ет ни чес ки об щнос ти в не я», а съ що и да «раз би рат» и «при е мат» «и раз лич нос-
тта, и пре дим ства та на съ жи тел ство то»21.
 Ка те го рич но яс но е, че тър се ни ят ре зул тат ре ал но е не о съ щес твим, по-
не же ус во я ва не то на ин фор ма ция са мо по се бе си не пред по ла га пре ос мис ля-
не то й през приз ма та на то ле ран тнос тта. Ето за що най-чес то зна ни е то за Дру гия 
ос та ва на ни во фес ти вал на ек зо ти ка, но не пре рас тва в не об хо ди мост /же ла ние/ 
за раз би ра не и съ об ра зя ва не. Си ту а ци я та се ус лож ня ва, ко га то то ле ран тнос тта 
тряб ва да се пре вър не в еле мент на пат ри о тич но то въз пи та ние. Пре ди всич ко 
по ня ти е то пат ри о ти зъм лип сва в нор ма тив на та ба за на об ра зо ва тел на та 
сис те ма. Спо ред За ко на за сте пен та на об ра зо ва ние, об що об ра зо ва тел ния 
ми ни мум и учеб ния план  ос нов ни те це ли на об що об ра зо ва тел на та под го тов-
ка тряб ва да бъ дат: « 1. да съ дей ства за фи зи чес ко то и ду хов но то раз ви тие на 
уче ни ка, за ус пеш но то му ори ен ти ра не, адап ти ра не и ре а ли зи ра не в об щес-
тво то; 2. да съз да де ус ло вия за фор ми ра не на цен нос тни ори ен та ции, свър
за ни с чув ство то за бъл гар ска та на ци о нал на иден тич ност, ува же ние към 
дру гия, съп ри час тност и граж дан ска от го вор нос т»/чл.9/22. В Учеб ни те прог
ра ми по Исто рия и ци ви ли за ция за V-VІ клас та зи раз по ред ба се кон кре ти зи ра 
в спе ци а лен ак цент: «Раз глеж да ни в кон тек ста на ми на ло то, раз но об раз ни те 
кон так ти меж ду бъл га ри те и дру ги те на ро ди ут вър жда ват пред ста ва та за 
бъл гар ска та кул тур на иден тич ност ка то тра ди ци он но ев ро пей ска. Та зи наг-
ла са сти му ли ра ан га жи ра нос тта на бъл гар ско то об щес тво към мо дер ни те 
ев ро пей ски цен нос ти. То пред по ла га фор ми ра не то на об щес тве на и лич на взис-
ка тел ност на бъл гар ски те граж да ни към по ли ти ка та на ин тег ри ра не на Бъл-
га рия към Евро па»23. Сле до ва тел но пат ри о тиз мът смис ло во е за ме нен с ком
би на ция на по ня ти я та на ци о нал на иден тич ност и кул тур на иден тич ност, 
а цен нос тно е ори ен ти ран към тра ди ци он но ев ро пей ско то в бъл гар ско то.  
В ре зул тат на то ва въз пи та ни е то в пат ри о ти зъм се явя ва «скри та» на ци о нал на 
прог ра ма в обу че ни е то по ис то рия. В ком би на ция оба че  с ус та но ве на та по-го ре 
чис то дек ла ра тив на то ле ран тност прев ръ ща ми си я та на все ки евен ту а лен ав-
тор ски екип на учеб ник по пред ме та  в «яв но» не въз мож на. 
 Дей ства щи те в мо мен та учеб ни ци по Исто рия и ци ви ли за ция за V-VІ 
клас нед вус мис ле но под кре пят нап ра ве но то зак лю че ние. Те ак цен ти рат вър ху 
всич ки про це си, яв ле ния, лич нос ти, ар те фак ти, ко и то до каз ват, че бъл гар ско то 
е тра ди ци он но ев ро пей ско, то ест вър ху ци ви ли за ци он ния при нос на бъл га ри те 

21 Вж.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/educational_programs/6klas/history_6kl.

pdf стр. 4.

22 Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план http://www.minedu.government.

bg/opencms/opencms/left_menu/documents/law/zkn_obr_minimun.pdf, стр. 3.

23 Пак там, стр. 1
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в ев ро пей ско то кул тур но нас лед ство. Те са мо дер ни в срав не ние със «ста ро то 
по ко ле ни е»  по ма га ла от ко му нис ти чес ко то вре ме,  по не же раз ши ря ват  об хва та 
на изу ча ва но то с  те ми от кул ту ра та и все кид нев ния жи вот. За ед но с то ва оба че 
те най-чес то са мо от бе ляз ват при със тви е то на дру ги ет ни чес ки и ре ли ги оз ни 
об щнос ти в бъл гар ско то прос тран ство, илюс три рат го с при ме ри от ри ту ал на та 
и праз нич на та сис те ма, об лек ло то, би та и сто пан ска та ак тив ност. С ко е то от го-
ва рят на пред пи са ни я та в ДОИ и Учеб ни те прог ра ми – кон ста ти рат и иден ти фи-
ци рат. Но та ка въз пи та ни е то в то ле ран тност ня ма как да се по лу чи. 
 Си гур но до ка за тел ство в под кре па на пос лед но то зак лю че ние е фак тът, 
че в пос лед ни те де се ти на го ди ни се по я вя ват раз но об раз ни по съ дър жа ние по-
ма га ла, пред наз на че ни да пре о до ле ят до кол ко то е въз мож но проб ле ми те, пре-
диз ви ка ни от не а дек ват нос тта на учеб ни ци те спря мо ак ту ал ни те нуж ди на об-
ра зо ва тел на та сис те ма. На ци о нал на та прог ра ма за раз ви тие на учи лищ но то 
об ра зо ва ние и пре ду чи лищ но то въз пи та ние и под го тов ка (20062015 г.) съ-
що от де ля спе ци ал но вни ма ние на въп ро са с не доб ро то ка чес тво на учеб ни ци-
те, ка то приз на ва, че  стра дат от “из ли шен ака де ми зъм”24, ко е то при по-мал ки те 
уче ни ци оз на ча ва, че са поч ти не раз би ра е ми за част от тях и в по ве че то слу чаи 
ста ва ду ма имен но за де ца та от мал цин ства та.  
 И с друг свой пред шес тващ до ку мент – “Стра те гия за об ра зо ва тел на 
ин тег ра ция на де ца та и уче ни ци те от ет ни чес ки те мал цин ства” /11.06.2004г./ 
- МОН приз на ва, че в учеб но то съ дър жа ние на бъл гар ски те учеб ни ци ис
то ри я та и кул ту ра та на мал цин ства та не са пред ста ве ни в дос та тъч на сте
пен: “Осно во по ла га щи те еле мен ти на кул тур на та иден тич ност най-чес то се 
свеж дат до тра ди ци он ния фол клор, без да се от чи тат всич ки ос та на ли кул-
тур ни пос ти же ния на ет ни чес ки те мал цин ства, а още по-мал ко при но сът им 
към об що на ци о нал на та кул ту ра и раз ви ти е то на об щес тво то”25. Кон крет но 
за тур ци те кон ста та ци я та е: “Етно цен три зъм в учеб но то съ дър жа ние и пре по да-
ва не, фор ми ра що не га тив но от но ше ние към тур ска та об щнос т”26. А пре по ръ-
ка та е: “Оси гу ря ва не на не об хо ди ми те ус ло вия и ре сур си за ре а ли зи ра не про це са 
на ин тег ра ция на де ца та и уче ни ци те от ет ни чес ки те мал цин ства и за раз ви-
ва не на кул тур на та им иден тич ност, вклю чи тел но чрез про ме ни в учеб ни те 
прог ра ми и учеб но то съ дър жа ние.”27

 На прак ти ка оба че  се явя ва па ра док сал на та си ту а ция учеб ни ци те 
да се при е мат ка то не из бе жен за дъл жи те лен то вар, а ед нов ре мен но с то ва 
да се тър сят вся как ви на чи ни за раз но об ра зя ва не и оп ти ми зи ра не на ра
бо та та. Па ра лел но не го ду ва ни е то към ав тор ски те ко лек ти ви е пос то ян но, въп-
ре ки че, как то ста ва яс но, те ня мат ви на за по ло же ни е то, по не же до ри дреб но 

24  http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/, стр. 10.

25 Вж.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/documents/strategies/ стр. 2.

26  Пак там, стр.4.

27  Пак там, стр. 6.
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от кло не ние от уза ко не ни те Учеб ни прог ра ми би им га ран ти ра ло про вал на кон-
кур са.

 3. „Кул тур но то вли я ни е” на пе ток лас ни те учеб ни ци
 
 В кон кур са за учеб ни ци за V клас, про ве ден през 2006г., по пред ме та ис-
то рия и ци ви ли за ция  със свои про ек ти учас тват осем из да тел ства: “Прос ве-
та”, “Про зо рец”, “Ану бис”, “Си е ла”, “бул вест 2000”, “Тан гра Тан Нак Ра”, “да ни е ла 
Убе но ва”, “Ри ва”. Спо ред изис ква ни я та на На ред ба № 5 за оце ня ва не и одоб
ря ва не на учеб ни ци и учеб ни по ма га ла28 след двус те пен на про це ду ра са 
одоб ре ни про ек ти те на “Ану бис”, “Про зо рец” и “Прос ве та”29. По не о фи ци ал ни 
дан ни от книж на бор са най-тър сен е учеб ни кът на “Прос ве та”.
 Два от ав тор ски те ко лек ти ва се  об ръ щат със спе ци а лен увод към уче-
ни ци те, в кой то се каз ва и: “Ану бис” – “Ще се по чув ства те по-гор ди, че сте нас-
лед ни ци на ед на от най-бо га ти те кул ту ри в све та, че сте бъл га ри. За да ста не 
то ва оба че, тряб ва да се по у чи те от ду ми те на на шия въз рож де нец Па и сий Хи-
лен дар ски и да учи те усър дно и с лю бов сво я та ис то рия. (стр. 3)”; “Про зо рец” 
– “Бъ де ще то на Бъл га рия за ви си от мъд рос тта и от го вор но то по ве де ние на 
ней ни те граж да ни – раз лич ни, но за ед но по пъ тя на чо веш кия нап ре дък. На дя ва-
ме се, че учеб ни кът ще ви по мог не да се чув ства те доб ри граж да ни на Бъл га рия 
и ис тин ски ев ро пей ци (стр.3)”.  Та зи пред ва ри тел на за яв ка на еки пи те е за щи те-
на от съ дър жа ни е то и ду ха на тех ни те учеб ни ци. То зи на “Ану бис” след ва поч ти 
не от клон но ста ра та схе ма и на пи са не, и на под ход към изяс ня ва на та проб ле-
ма ти ка, от ко е то про из ве де ни е то им ста ва теж ко за ус во я ва не, ед но об раз но и 
за то ва до сад но, не съ об ра зе но с пос лед ни те но вос ти в раз ви ти е то на на у ка та. 
Обрат но, ав то ри те на “Про зо рец” по ла гат уси лия да по соч ват и под чер та ват 
оне зи мо мен ти от ис то ри чес ко то раз ви тие, как то и еле мен ти те от кул тур на та 
тра ди ция, ко и то илюс три рат и са до ка за тел ство за  мул ти ет нич нос тта, ка то ус пя-
ват да из ра бо тят че ти вен тек ст. Амби ци и те на еки па на “Прос ве та”, ма кар и не-
за я ве ни в увод, са ана ло гич ни, но по ра ди прет ру па ност от ин фор ма ция уро ци те 
са твър де труд ни за ус во я ва не.
 Спо ред Учеб на та прог ра ма за V клас най-нап ред уче ни ци те тряб ва да се 
за поз на ят с ис то ри я та на бъл гар ски те зе ми в епо хи те на Пра ис то ри я та и Древ-
нос тта /Антич нос тта/. Ня кол ко са ба зис ни те схва ща ния, чи и то зле за да ден 
фо кус во ди до не на ми ра не на точ ни те ак цен ти в учеб но то съ дър жа ние от 
глед на точ ка то ле ран тно пат ри о тич но въз пи та ние. На пър во мяс то, стрик тно 
спаз вай ки нор ма тив ни те изис ква ния,  всич ки  ав то ри го во рят за кул тур ни вли

28 Текстът на Наредбата вж. на интернет адрес:   http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/
documents/process/nrdb_5-03_ocenka_pomagala.pdf

29 Авторски колективи на спечелилите конкурса учебници са: “Анубис” – В.Мутафчиева, Хр. Матанов,  И. Илиев, Ц. 
Каснакова; “Прозорец” – П. Ангелов, Цв. Георгиева, М. Радева; “Просвета” – Р. Гаврилова, Пл. Павлов, Р. Кушева
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я ния, а не за про цес на кул тур но вза и мо дей ствие /пред по ла га що рав нос
той ност на кон так та/ меж ду тра ки, ели ни и рим ля ни. В ре зул тат на то ва де ца та 
тряб ва да за пом нят как во точ но все ки е взел от дру гия и как в край на смет ка 
рим ля ни те са по ко ри ли и тра ки те, и ели ни те. Съв сем дру го би би ло, ако им се 
обяс ни по под хо дящ на чин, че тръг вай ки от ти по ло гич но сход ни пред ли те ра-
тур ни об щес тва,  ве че в  Кла си чес ка та елин ска епо ха тра ки те про дъл жа ват да 
жи ве ят по ста рия на чин и ос та ват без пис ме ни, до ка то част от ели ни те жи ве ят 
по лис но. Доб ра илюс тра ция на то ва раз би ра не би се по лу чи ла, ако бъ дат срав-
не ни ана ло гич ни те об ра зи на цар Рез и цар Ага мем нон, нап ри мер, ко и то 
илюс три рат ти пич но сход ни те Ми кен ска Гър ция и Ми кен ска Тра кия във вре ме-
то око ло Тро ян ска та вой на /ХІІІв.пр.Хр./, а си ту а ци я та в V в. пр. Хр. бъ де изяс не-
на чрез съ пос тав ка меж ду ца ря на од ри си те /Си талк, Ко тис І/  и по ли тик на 
Древ на Ати на.  Пло дот вор на би би ла и съ пос тав ка та меж ду цар Ко тис І и Фи
лип ІІ, за да се ви ди, че по елин ски об ра зо ва ни ят цар на ма ке до ни те из пол
зва ме то ди те на по кой ния ве че свой тра кий ския съб рат, за да оми рот во ри 
и обе ди ни Бал ка ни те.  Всъщ ност и опи са ни е то на Рез от  “Или а да” на Омир, и 
тек стът на Ту ки дид за Одрис ко то цар ство /и по хо дът на Си талк от 424г.пр.Хр./, 
и Ко тис І ка то пос лед ния си лен цар на од ри си те, и Фи лип ІІ ка то ос но ва тел на 
Фи ли по пол при със тват в уро ци те, но без да са пос тиг на ти по со че ни те по лез ни 
връз ки и па ра ле ли.
 На вто ро мяс то – и три те учеб ни ка тре ти рат не вяр но по ня ти е то но ма
ди  ка то ски та що пас тир ско на се ле ние.  Та зи глед на точ ка пос та вя зе ме дел-
ци и но ма ди в не рав нос той но по ло же ние, ко е то ис то ри чес ки е съ що тол ко ва 
не вяр но, кол ко то и пре зум пци я та за пре въз ход ство то на пис ме ни те пред без-
пис ме ни те на ро ди. Но ако на но ма ди те се пог лед не ка то на хо ра, ко и то, ка
то се дви жат, пре на сят и адап ти рат идеи, свър зват тра ди ции и под сил ват 
дър жав ностро и тел ни те уси лия за ра ди при вър за нос тта си към сил на цен
трал на власт, то ек спе ди ци я та на ар го нав ти те, нап ри мер, би илюс три ра ла 
под хо дя що дей стви я та на ели ни и тра ки за гос под ство в мо ре то в пе ри о да 
око ло Тро ян ска та вой на. Та ка ста ва яс на и Ве ли ка та елин ска ко ло ни за ция, в 
час тност съ пер ни чес тво то с тра ки те от вът реш нос тта на по лу ос тро ва за над мо-
щие в ре ги о на. 
 Но вмес то то ва и три те учеб ни ка за я вя ват, че меж ду тра ки и ели ни се ре-
ду ва ли вой ни и тър гов ско пар тньор ство, и  в до бав ка из бро я ват гръц ки те ко ло-
нии по Чер но мор ско то край бре жие.  Авто ри те на “Про зо рец” до ри обоб ща ват: 
“Вой ни те меж ду тра ки и ели ни не би ли ряд кост, но ед нов ре мен но с то ва две-
те об щнос ти тър гу ва ли, опоз на ва ли ези ци те, оби ча и те и бо го ве те си. Гръц-
ки ят език ста нал език на об щу ва не то меж ду тях. Елин ска та и тра кий ска та 
кул ту ра по Чер но мо ри е то се сбли жи ли в хар мо нич но вза и мо дей ствие /подч. 
авт./”(стр.10).  И доб ре, че в “Реч ник” на съ ща та стра ни ца е обяс не но, че въп-
рос но то вза и мо дей ствие “меж ду хо ра и об щнос ти се съз да ва, ко га то има стре-
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меж да се из бяг ва враж да та и да се об щу ва: в тру до ва та дей ност, тър го ви я-
та, из кус тва та, все кид нев ния жи вот”, ина че уче ни ци те ед ва ли би ха раз бра ли 
за как во всъщ ност ста ва ду ма.  От своя стра на еки път на “Прос ве та” по соч ва, 
че: “Съ сед ство то на тра ки и гър ци  на сър чи ло кул тур но то об щу ва не. Тра кий-
ска та арис ток ра ция ус во и ла елин ски те пос ти же ния и език. Гър ци те пък въз-
при е ли тра кий ски те бо жес тва и ле ген дар ни ца ре ка то Ди о нис и Орфей.” /Ка то 
илюс тра ция е пред ста вен съд от Па на гюр ско то сък ро ви ще с обяс не ни е то, че “ в 
сти ла и ук ра са та му се съ че та ват тра кий ски и елин ски вли я ни я”/ (стр14). Про-
чее, и въз рас тен би се зат руд нил да про у мее то ва обоб ще ние. 
 На тре то мяс то – зав ла дя ва не то на тра кий ски те зе ми от рим ля
ни те не би мог ло да бъ де схва на то в пъл но та, ако не се тръг не от прин цип
на та по зи ция за Тра кия ка то кон так тна зо на: ду хов но то прос тран ство на 
из точ на та част от Бал кан ския по лу ос тров и ма ло а зий ско то край бре жие 
е те ри то рия на ди на ми чен кул ту рен об мен.  В то зи сми съл про це сът на ро-
ма ни за ция  е час ти чен, ва ли ден пре ди всич ко за ад ми нис тра тив ни те цен тро ве, 
поч ти лип сващ в сел ска сре да,  ус лож нен /и ос ве жен/ от хи ля до лет на та мес тна 
тра ди ция на кон так ти те с Ана то лия, Дву ре чи е то, Се вер но то При чер но мо рие. 
На прак ти ка Рим ска та дър жа ва и вой ска лик ви ди рат са мос то я тел на та тра кий-
ски дър жав ност, но в тях про ник ват не ма лък брой мес тни пър вен ци и вой ни ци, 
а и ня кои от бъ де щи те рим ски им пе ра то ри про из хож дат от ре ги о на. Ето за що, 
ако се кон стру и ра урок, кой то нап ри мер пред ста вя съд ба та на рим ски ле
ги он, раз по ло жен в тра кий ски те про вин ции или на тра ки, пре се ли ли се по 
раз лич ни при чи ни в дру ги кра и ща на им пе ри я та;  или прос ле дя ва раз ви
ти е то на ре ли ги о зен култ, до шъл от дру ги ра йо ни и пре тър пял тран сфор
ма ции на ба за мес тни вяр ва ния; или ре кон стру и ра еле мен ти от дей нос тта 
на про вин ци ал на та ад ми нис тра ция, то ес тес тве но то вза и моп ро ник ва не 
меж ду за ва ре но то и но во то ще бъ де по ка за но найяс но и повъз дей ства
що, но пре ди всич ко, ка то пос та вя ид ва що то и срещ на то то в рав нос той ни 
по зи ции.
 Не та ки ва зак лю че ния оба че про из ти чат от раз ра бот ки те на дей ства щи-
те учеб ни ци. В ен цик ло пе ди ен стил на уче ни ци те се пред ста вя Рим ска та им пе-
рия с ней ни те за во е ва ния, из бро я ват се гра до ве те и пъ ти ща та, ко и то тя гра ди 
в ту каш ни те си про вин ции, и се за я вя ва, че и при тра ки те тя въ веж да сво и те 
за ко ни и оби чаи. Тек стът е съ път стван най-чес то от сним ки на ар хе о ло ги чес-
ки обек ти, нап ри мер Ни ко по лис ад Иструм. В ре зю ме ав то ри те на “Прос ве та” 
обоб ща ват: “През ан тич нос тта тра ки те из пи та ли вли я ни е то на го ле ми те 
ци ви ли за ции на Ела да и Рим. Те фор ми ра ли ан тич на та кул ту ра, ко я то вляз ла 
в ос но ва та на ев ро пей ска та ци ви ли за ция. В раз мес тва ни я та на хо ра и дър жа-
ви тра ки те пос те пен но гу бе ли сво я та раз лич нос т” (стр.14).  Как то ста ва яс но, 
все ки, бо рещ се с учеб ни ка, би се зат руд нил да раз га дае да ли Ела да и Рим или 
тра ки те са “фор ми ра ли”/?/ ан тич на та кул ту ра. Де ца та оба че тряб ва да се спра вят 
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и с въп рос от руб ри ка та “Открий те са ми”: “Обяс не те как во оз на ча ва из ра зът 
“тра ки те за гу би ли сво я та раз лич ност”!? В съ ща та по со ка еки път на “Ану бис” 
про я вя ва за бе ле жи тел на “о ри ги нал нос т”: “Ка то обоб ща ва тра кий ския при нос 
в кул тур но то нас лед ство, ос та на ло в на ши те зе ми, из тък на ти ят наш учен 
тра ко лог проф. Алек сан дър Фол под чер та ва след но то: 1/ тра кий ски те пле ме-
на учас тва ли във фор ми ра не то на ин до ев ро пей ска та об щност... 2/ тра кий-
ски ят ор фи зъм пов ли ял елин ска та кул ту ра пос ред ством ве ли кия фи ло соф и 
ма те ма тик на древ нос тта – Пи та гор; 3/ тра кий ски те ези чес ки оби чаи про-
ник на ли в хрис ти ян ство то: Тра кий ски ят кон ник, нап ри мер, се “раз тво рил” в 
об ра за на хрис ти ян ския све тец во ин Ге ор ги По бе до но сец”(стр.21). То ест, за бе ле-
жи тел но “прос то” и “дос тъп но” за про у мя ва не от пе ток лас ни ци.
 От своя стра на, ав то ри те на “Про зо рец”  най-нап ред под чер та ват, че “ла-
тин ски ят език и рим ски те за ко ни вна ся ли един ство и рав но ве сие в све та на 
им пе ри я та” и че “ре ли ги оз на та то ле ран тност /подч.а./ би ла бе лег на им пер-
ско то уп рав ле ние”(стр.20).  В “Реч ник” изяс ня ват, че то ле ран тнос тта оз на ча ва 
“раз би ра не, при е ма не и съ жи тел ство меж ду хо ра с раз лич ни ези ци, цвят на ко-
жа та, ре ли гия, оби чаи и др. Тя из ключ ва на сил стве но на ла га не на соб стве на та 
кул ту ра над дру ги те”(стр.18). И нак рая  па те тич но обоб ща ват /за я вя ват/: “ Ци-
ви ли за ци и те на тра ки, ели ни и рим ля ни са ев ро пей ско кул тур но нас лед ство и 
бо гат ство. Кул ту ра та на всич ки об щнос ти в Евро па от древ нос тта до на ши 
дни е част от об що то кул тур но нас лед ство на ев ро пей ци те”(стр.20).
 Спо ред Учеб на та прог ра ма след епо ха та на Древ нос тта уче ни ци те тряб-
ва да се за поз на ят с вре ме то на Сред но ве ко ви е то по бъл гар ски те зе ми.  И тук 
съ щес тву ват ня кол ко важ ни пред ва ри тел ни пос та нов ки, ко и то би ха да ли по-
доб ра из ход на ба за за то ле ран тно пат ри о тич но въз пи та ние.  На пър во мяс то 
не об хо ди мо е да се тръг не от по зи ци я та, че дъл го пре ди на ча ло то на Ду нав ска 
Бъл га рия и бъл га ри те, и сла вя ни те са в кон такт с Ро мей ска та им пе рия, а и по-
меж ду си, тъй че в но ва та бал кан ска дър жа ва не се обе ди ня ват на пъл но не поз-
на ти. От та зи глед на точ ка про ти во пос та вя не то бъл га ри – ро меи е част от 
го ля мо то съ пер ни чес тво меж ду  Pax Nomadica  и  Pax Byzantina  за над мо
щие в при чер но мор ски те те ри то рии и ра йо на на Дол ния Ду нав, то ест то ва 
е сблъ сък /и/или пар тньор ство/ меж ду степ на та и хрис ти ян ска та им пе рия. 
Та ка ста ва яс но, че всич ки дър жав нос тро и тел ни уси лия на бъл гар ски те ка
но ве и на ца ре те след то ва са им пер ски по своя за ми съл, ко е то ще ре че, че 
са на со че ни към  спо луч ли во то уп рав ле ние в мул ти ет нич на сре да, а пос
тиг на то то от Крум и нас лед ни ци те му, про дъл же но и от Бо рис І, Си ме он І, 
Пе тър І, Ка ло ян, Йо ан Асен ІІ  сви де тел ства за ус пех. Под хо дя щи ак цен ти при 
кон стру и ра не на уро ци те тук би ха би ли: от бра ни тел на та сис те ма на дър жа ва та, 
фик си ра ща точ ни гра ни ци и уни кал на за ран нос ред но ве ков на та епо ха в Евро-
па; ад ми нис тра тив на та сис те ма, включ ва ща мес тни пър вен ци /вклю чи тел но и 
ро меи/; ре ли ги оз на та то ле ран тност; за ко но да тел на та по ли ти ка, пред по ла га-
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ща рав но пос та ве ност меж ду по да ни ци те; по ли ти ка та по от но ше ние зе ми те на 
т.нар. Отвъд ду нав ска Бъл га рия, къ де то пос ле до ва тел но жи ве ят пе че не ги и ку-
ма ни, во ен ни съ юз ни ци на бъл га ри те, пре то пе ни в бъл гар ска ет ни чес ка сре да;  
до ка за тел ства та за рав но пос та ве ност с им пе ри и те на ро меи и фран ки, ко и то из-
во ри те да ват.
 На вто ро мяс то – важ но е да се изяс ни, че ак тът на пок ръс тва не то 
включ ва бъл гар ския мо нарх в т.нар. Се мей ство на вла де те ли те, ог ла вя
ва но от ро мей ския ва си левс. От та зи глед на точ ка дей стви я та на цар Си ме он 
Ве ли ки на ми рат ло гич но обяс не ние в стре ме жа за цар ска та ко ро на на За па да,  
а стро е жът на Ве ли ки Прес лав - в на ме ре ни е то да се ос ве ти но ва хрис ти ян ска 
им пер ска сто ли ца. Ста ва яс но съ що за що, ко га то ре ша ват, че Тър нов град ще е 
прес тол ни на, Асе нев ци за поч ват да го пъл нят с “бла го дат”, /ка то пре на сят там 
мо щи те на свет ци/, как то и за що всич ки бъл гар ски ца ре щед ро да ря ват  ма нас-
ти ри те в Атон ска та Све та го ра. Прев ръ ща не то на Ца рев град Тър нов в Тре ти Рим 
през ХІV в. съ що та ка по лу ча ва ло гич но тъл ку ва не, а ми си я та на пат ри арх Евти-
мий и не го ви те уче ни ци при до би ва об щох рис ти ян ски сми съл по доб но на та зи 
на Све ти те бра тя Ки рил и Ме то дий. Пе ри о дът на ви зан тий ско то вла ди чес тво съ-
що пред по ла га по-вяр но раз би ра не, ана ли зи ра но през пред ло же на та приз ма: 
Ва си лий ІІ връ ща бъл га ри те в гра ни ци те на Импе ри я та, къ де то спо ред не го те 
са още от вре ме то на Йо ан Ци мис хий след прев зе ма не то на Прес лав и на каз ва 
вой ни ци те на Са му ил ка то бун тов ни ци.  В най-ав то ри тет на та хрис ти ян ска дър-
жа ва, със за па зе на цър ков на ор га ни за ция и с въз мож ност да жи ве ят ка то рав-
ноп рав ни по да ни ци, бъл га ри те се вди гат на въс та ние, ко га то се яви по то мък на 
цар ския род, кой то да ги по ве де. 
 Та ка се сти га до тре та та важ на пос та нов ка – об щнос тта на бъл га ри те 
през Сред но ве ко ви е то не е са мо ет ни чес ка, как ва то я оп ре де ля Учеб на та 
прог ра ма. Тя със си гур ност е ет но по ли ти чес ка, по не же си ту а ци я та с на ди
га ни я та сре щу ви зан тий ска та власт се пов та ря и по вре ме на ос ман ско то 
вла ди чес тво: два пос ле до ва тел ни опи та за въс та ние с цен тър Тър но во 
/1598, 1686/ за поч ват с про въз гла ся ва не то на /мним/ по то мък на Шиш ма
нов ци за цар. И ако се прос ле ди, нап ри мер, връз ка та меж ду вла де тел и вой-
ни ци по вре ме на мно гоб рой ни те во ен ни кам па нии, ко и то во дят бъл гар ски те 
ца ре /ка но ве/, или ни во то на гра мот ност у не а рис ток ра тич ни те сре ди, ще ста не 
яс но, че съз на ни е то за об щност не е са мо у из диг на ти те сло е ве на бъл гар ско то 
об щес тво.
 За съ жа ле ние ни то един от пред ста ве ни те ак цен ти не е за ло жен в кон-
цеп ци я та на ав тор ски те ко лек ти ви при раз ра бот ва не на те ми те от Бъл гар ско-
то сред но ве ко вие. Спаз вай ки прог ра ма та, те ти ту лу ват бъл гар ски те ка но ве 
“хан”, а в учеб ни ка на “Ану бис” до ри раз би ра ме, че уп рав ля ва щи ят бъл гар ска та 
дър жа ва е на ри чан “сю ви ги “/”ю ви ги”/, ко е то оз на ча ва ло прос то “глав но ко ман-
дващ”(стр.38). От та зи глед на точ ка /мо же би!/ е яс но за що ця ла та ис то рия на 
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Пър во то и Вто ро то бъл гар ско цар ство е раз ка за на ка то низ от ус пеш ни и не-
ус пеш ни во ен ни на чи на ния, ос нов но сре щу Ви зан тия.  Осо бе но по ка за те лен е 
слу ча ят с цар Си ме он Ве ли ки, по не же се оказ ва, че той е бе ле жит вла де тел, но 
не мо же да ов ла дее ам би ци я та си да прев зе ме Кон стан ти но пол. Най-нап ред от 
учеб ни ка на “Про зо рец” раз би ра ме, че “мла ди ят княз бил впе чат лен от бля-
съ ка на ви зан тий ска та сто ли ца” и за то ва “дъл бо ко в ду ша та му пос те пен но 
зре е ла иде я та един ден да зав ла дее тро на на им пе ра то ра и да обе ди ни бъл га ри 
и ви зан тий ци”(стр.38). Сет не от тек ста на “Ану бис” на у ча ва ме, че “бъл гар ски те 
си ли не дос тиг на ли да бъ де прев зе та ви зан тий ска та сто ли ца, а бъл гар ски ят 
цар да сед не на прес то ла на ва си лев си те”(стр.63). И нак рая твор ба та на “Прос-
ве та” обоб ща ва: “По ли ти ка та на цар Си ме он от ра зя ва ла по де ма на бъл гар ско-
то об щес тво през ІХ-Х в. В нея бъл гар ски те сред но ве ков ни вла де те ли виж да ли 
при мер за во ен на доб лест и дър жав ни чес ка мъд рост”(стр.38). Та ка из ли за, че 
бъл гар ски те сред но ве ков ни вла де те ли, вклю чи тел но и кан Крум, нап ри
мер, схва щат ка то при мер за дър жав ни чес ка мъд рост не о съ щес тви ма та 
меч та за зав ла дя ва не на Кон стан ти но пол!? И въз ник ва ло гич ни ят въп рос: 
за що цар Пе тър І и цар Йо ан Асен ІІ са оце ня ва ни от съв ре мен ни ци те си ка
то доб ри и бла го чес ти ви, без да са “меч та ли” за тро на на ва си лев си те?
 По доб ни “не до ра зу ме ни я” се явя ват и ко га то бъл га ри те са пос та ве ни в 
по зи ция на съ из мер ва не със съ се ди те и дру ги те на ро ди и стра ни в Сред но ве-
ков на Евро па. Ка то не се обяс ня ва ти по ло гич но ана ло гич ния мул ти ет ни чен 
ха рак тер на бъл гар ско то пра вос лав но цар ство с дър жа ва та на ро ме и те – 
хрис ти ян ска им пе рия – сти га се до из бро я ва не на съ се ди, вър ху ко и то бъл
га ри те оказ ват “вли я ни е”, и съ от вет но до “раз но че те ни я” по въп ро са ка то 
как ви в ет ни чес ко от но ше ние да бъ дат от бе ля за ни ня кои лич нос ти. Най-
лю бо пи тен е при ме рът с Йо ан Ку ку зел. В учеб ни ка на “Про зо рец” той е оп ре-
де лен ка то при над ле жащ към “най-прос ла вя ни те бъл га ри /подч.м./ ”, “на ре чен 
за ра ди прек рас ния му глас Анге лог лас ния”(стр.63).  В ос нов ния тек ст на своя 
урок “Бъл га ри те в сред но ве ков на Евро па” ав то ри те на “Прос ве та”  каз ват: “В 
кул ту ра та на Ви зан тия съ що има ло бъл гар ски при но си. Бе ле жи ти кни жов ни ци 
и твор ци ка то Ки рил и Ме то дий, пат ри арх Евти мий, ком по зи то ра Йо ан Ку ку-
зел при над ле жа ли на две те род стве ни кул ту ри”(стр.78). В съ път ства щия илюс-
тра ти вен ма те ри ал /сте но пис но изоб ра же ние на Све ти Йо ан Ку ку зел от ХІХв./ от 
руб ри ка та “По ве че за...” се каз ва още “Той бил бъл га рин, ро дом от град Драч... 
Учил в прид вор на та му зи кал на шко ла в Кон стан ти но пол... В твор би те се из-
пол звал мо ти ви от бъл гар ска та на род на пе сен... Сът во ре но то от не го е ду-
хов но бо гат ство на це лия пра вос ла вен хрис ти ян ски свят”(стр.79). Пос лед но то 
зак лю че ние е мно го сход но с обоб ще ни е то, нап ра ве но във фи нал но то ре зю ме 
на уро ка “Сред но ве ков ни те бъл га ри и тех ни те съ се ди” на “Про зо рец”: “През 
сред но ве ко ви е то бъл га ри те под дър жа ли най-тес ни връз ки с ро меи, сър би, вла-
си и ун гар ци. Вой на та и ми рът се ре ду ва ли в про це са на тях но то вза им но опоз-
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на ва не и съ жи тел ство. Общо то ми на ло, хрис ти ян ска та вя ра и ожи ве но то 
кул тур но об щу ва не по ма га ли на бъл га ри те да пре о до ля ват про ти во ре чи я та 
със сво и те съ се ди”(стр.67). Как то ста ва яс но, съ щин ско то ис то ри чес ко раз ви тие 
оп ро вер га ва пос та нов ка та за “вли я ни я та”.
 Мул ти ет нич ни ят ха рак тер на бъл гар ска та дър жа ва бег ло се от бе ляз ва и 
в уро ци те, пред ста вя щи струк ту ра та на бъл гар ско то об щес тво, как то и сто пан-
ския жи вот и все кид не ви е то. За съ жи тел ство то на сла вя ни и бъл га ри в пър ви-
те де се ти ле тия от съ щес тву ва не то на Ду нав ска Бъл га рия еки път на “Прос ве та” 
твър ди, че “меж ду две те об щнос ти съ щес тву ва ли мно го раз ли чия в оби ча и те, 
ре ли ги я та, на чи на на жи вот, но от тях но то вза и мо дей ствие щял да се из гра ди 
здрав и тра ен съ юз”(стр.28). Авто ри те на “Про зо рец” са по-кон крет ни: “То ва, ко-
е то сбли жа ва ло сла вя ни и пра бъл га ри, би ла вя ра та в зад гроб ния жи вот. Те хен 
оби чай би ло да ус трой ват во ен ни иг ри и уго ще ние на гро ба на по чи на лия. Въп-
ре ки мно жес тво то раз ли чия по меж ду им сла вя ни те и пра бъл га ри те съ жи тел-
ства ли мир но в об ща та дър жа ва и про я вя ва ли вза им на тър пи мост към сво и-
те оби чаи и вяр ва ния”(стр.31). Един стве ни ав то ри те на “Ану бис” го во рят за 
пос те пен но то из граж да не на бъл гар ска на род ност за ра ди  съ жи тел ство то 
в об щи гра ни ци и про веж да не то на ад ми нис тра тив на та ре фор ма при кан 
Омур таг, ка то от бе ляз ват съ що, че след при е ма не на хрис ти ян ство то от па
да и пос лед на та раз ли ка меж ду два та ет но са – ре ли ги оз на та (стр.76).  Еки-
пи те на дру ги те две из да тел ства из бяг ват да ко мен ти рат въп ро са, ка то ед ва в 
края на раз де ла за сред но ве ков ния пе ри од в руб ри ка та “По ве че за...” в учеб ни-
ка на “Прос ве та” че тем: “ През дъл ги те ве ко ве на съ жи тел ство в об ща дър жа ва 
раз лич ни те ет ни чес ки  /подч.а./ гру пи – сла вя ни, пра бъл га ри, за ва ре но на се ле-
ние – пос те пен но се сбли жи ли. Дър жа ва та да ла име то на та зи но ва об щност 
– бъл га ри. За офор мя не то й спо мог на ли об ща та ре ли гия и те ри то рия, как то 
и въз при е ма не то на об щия език – сла вян ски, с от дел ни бъл гар ски, гръц ки, тра-
кий ски ду ми. Ка то бъл га ри пър ви за поч на ли да се чув стват гра мот ни те хо ра, 
ду хов ни ци те, арис ток ра ци я та”(стр.69).
 Та ка как то съд ба та на къс но ан тич но то на се ле ние не се прос ле дя ва в ис-
то ри чес ко то раз ви тие на дър жа ва та, лип сва  ин фор ма ция за по я ва та и на дру ги 
ет ни чес ки гру пи, ко и то се нас та ня ват на бъл гар ска те ри то рия. Едва в уро ка за 
уп раж не ние “Сред но ве ков на та сто ли ца Тър но во” еки път на “Прос ве та” от бе-
ляз ва ев ре и те тър гов ци, ко и то “хва ле ли сто ка та си пред ма га зин че та та в ев-
рей ския квар тал”, а съ що и че “свой квар тал има ли и за пад ни те тър гов ци, на-
ри ча ни фран ки”(стр.77) Авто ри те на “Ану бис”  пред ста вят Тър но во в руб ри ка та 
“Пог лед” и там меж ду дру го то спо ме на ват: “Спе ци а лен квар тал бил от де лен за 
за пад ни те тър гов ци, пре би ва ва щи в сто ли ца та. За хо ра та от дру ги на род нос-
ти, ка то нап ри мер ев реи или ци га ни, съ що би ли от де ле ни спе ци ал ни квар та ли” 
(стр.99). Учеб ни ци те спо ме на ват съ що, че чрез ди нас ти чес ки бра ко ве в Бъл га-
рия ид ват чуж дес тран ни прин це си. Спо ред ва ри ан та на “Про зо рец” при със тви-
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е то им в дво ре ца “спо ма га ло бъл га ри те да ви дят по-доб ре не ща та, ко и то ги 
раз да ле ча ват или сбли жа ват с тех ни те съ се ди”(стр.67). 
 Пър ви те ве ко ве на ос ман ско то вла ди чес тво /ос ман ски ят пе ри од/ са 
вклю че ни в пос лед ния дял от пред ви де но то в V клас учеб но съ дър жа ние.  Тук 
съ що съ щес тву ват прин цип ни пос та нов ки, ко и то би ха до ве ли до по-пра вил но 
въз при е ма не на то зи бо лез нен пе ри од от бъл гар ска та ис то рия. Пре ди всич ко 
важ но е да се изяс ни, че Осман ска та им пе рия  нас ле дя ва тра ди ци и те на 
Араб ския ха ли фат /а зна чи и на Пер сий ска та им пе рия/ и дър жа ва та на Сел
джу ки те, ка то ги обо га тя ва с дър жав ния опит на бал кан ски те стра ни.  На 
вто ро мяс то – на ло жи тел но е да се уточ ни, че в та зи дър жа ва ва жи раз де
ле ни е то на ми ле ти, то ест по кон фе сии, и от та зи глед на точ ка ет ни чес ка та 
при над леж ност на по да ни ци те не ин те ре су ва влас тта. Освен то ва – на тре то 
мяс то – по ли ти чес ко то гос под ство не е съ че та но с роб ство и под влас тно то 
на се ле ние за паз ва иму щес тво то си.
 Пог лед на та по то зи на чин, ос вен без спор ни те не га ти ви, ко и то  при чи-
ня ва на за во ю ва но то не мю сюл ман ско на се ле ние, ис лям ска та им пе рия  мо же да 
бъ де по-ус пеш но срав ня ва на с раз ви ти е то и прак ти ка та на пред шес тва щи те я. 
То ва би поз во ли ло, нап ри мер, пос те пен но да се пре о до лее дъл бо ко за лег на лия 
у съв ре мен ни те бъл га ри сте ре о тип за тъж дес тве нос тта на днеш на та Ре пуб ли ка 
Тур ция и ней ни те граж да ни с Осман ска та им пе рия и ос ман ски те тур ци. Па ра-
лел но, би ста на ло яс но, че по доб но на Ви зан тия нап ри мер, и ос ман ска та дър-
жа ва да ва шанс на хо ра с ам би ция и ка чес тва да дос тиг нат ви со ки по зи ции в 
уп рав лен ския елит, сти га да са мю сюл ма ни, и то ва мо ти ви ра не ма лък брой хрис-
ти я ни да при е мат ис ля ма.  Що се от на ся до обик но ве но то хрис ти ян ско на се ле-
ние /хрис ти ян ска та рая/, ко е то за паз ва лич на та си сво бо да през це лия пе ри од 
на вла ди чес тво то, е важ но да се под чер тае съ що, че во ен на та му по вин ност към 
дър жа ва та е за ме не на с по го ло вен да нък. В съ че та ние с не мал ко то въз мож нос-
ти, ко и то ог ром ни ят ос ман ски па зар пре дос та вя, и с пред пос та ве но не га тив но-
то от но ше ние на при ви ле ги ро ва ни те ос ман лии към вся как ви сто пан ски на чи-
на ния, то ва е без спор на га ран ция за ико но ми чес ка ре а ли за ция на спо соб ни те и 
пред при ем чи ви те. А от глед на точ ка изис ква ни я та на все кид нев ния жи вот опи-
са на та си ту а ция на ла га из ра бот ва не на ме ха ни зъм за смек ча ва не на евен ту ал-
ни те кон флик ти на би то во ни во, по не же и не мю сюл ман ска та и мю сюл ман ска та 
рая са в под чи не но на гос по да ри те по ло же ние.
 Под бо рът на под хо дя що учеб но съ дър жа ние за ре а ли зи ра не на 
пред ста ве ния под ход към проб ле ма ти ка та пред по ла га два ос нов ни ак
цен та – съ из мер ва не и спо де ле ност. Лю бо пит но би би ло, нап ри мер, да се ви-
ди как во е ка ра ло мю сюл ма ни да се пох рис ти ян чват във Ви зан тия и съ от вет но 
хрис ти я ни да се по мю сюл ман чват в Осман ска та им пе рия. Инте рес ни зак лю че-
ния би ха се по лу чи ли съ що при срав не ние меж ду ос ман ска та дър жа ва и ев ро-
пей ска стра на по от но ше ние на: да нъч ни те за дъл же ния на се ля нин или град ски 
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жи тел /ХV-ХVІІ в./; ма ща би те на глад ни те епи де мии; мо бил нос тта сред неп ри ви-
ле ги ро ва ни те сло е ве. От своя стра на спо де ле нос тта ка то фе но мен пре ди всич-
ко на ме ха низ ми те за не о фи ци ал но /би то во/ об щу ва не би мог ла да се раз поз нае 
в си ту а ции на тру до ви и съ сед ски отноше ния, ек стрем ност, ри ту ал на взаимо по-
мощ, а как то ве че ста на яс но - по ра ди пос ле до ва тел но то ре ду ва не на им пе рии 
- тра ди ци я та й в бал кан ския ре ги он е дос та тъч но про дъл жи тел на.
 Спра вед ли во е да се от бе ле жи, че в раз де ла за ос ман ско то вла ди
чес тво ав тор ски те еки пи на “Прос ве та” и “Про зо рец” са по ло жи ли най
мно го уси лия за пред ста вя не про ти во ре чи ва та мно го ас пек тност на ис то
ри чес кия про цес в ед на мул ти ет нич на и мул ти ре ли ги оз на сре да: по соч ват 
се при ви ле ги и те на мю сюл ма ни те и по раж да щи те се от то ва кон флик ти 
с хрис ти я ни и ев реи, изяс ня ват се при чи ни те за на сил стве но то и доб ро
вол но по мю сюл ман чва не, по соч ват се опо ри те за съх ра не ние на бъл га ри
те в ус ло ви я та на по ли ти чес ко без пра вие. В съ що то вре ме ог ром ни ят обем 
за дъл жи тел на ин фор ма ция бло ки ра въз мож нос тта за пред ста вя не на раз лич-
ни те глед ни точ ки – спо ред ет ни чес ка или ре ли ги оз на при над леж ност, нап ри-
мер. Евреи, ар мен ци, ро ми, ос ман ска рая са спо ме на ти ка то учас тни ци в об щия 
жи вот пре ди всич ко в град ска сре да, но ос та ва на пъл но не яс но как те оце ня-
ват сво е то при със твие там. С дру ги ду ми – уро ци те от ос ман ския пе ри од са ет-
ног раф ски прег лед, пред ста вящ лю бо пит ни под роб нос ти от кух ня, об лек ло и 
праз нич ни ри ту а ли, и то ва са мо по се бе си е ин те рес но, но не осо бе но по лез но 
от глед на точ ка то ле ран тно пат ри о тич но въз пи та ние.  За то ва и обоб ще ния ка-
то след ва щи те зву чат  един стве но дек ла ра тив но: “Прос ве та”  “Град ска та чар-
шия, па за ри те и па на и ри те би ли мес та та за сре щи и об щу ва не на хо ра та от 
раз лич ни на ро ди и ве ри. На чар ши я та сто я ли ре дом  дю кя ни те на ар мен ци и 
ев реи, за ед но ра бо те ли по ко ле ния тур ски и бъл гар ски май сто ри. Там те спо-
де ля ли об щи гри жи, об ме ня ли уме ния, из ра бот ва ли об щи оби чаи и по го вор ки. 
Тур ски ят език бил общ за всич ки, за то ва в ези ци те на всич ки бал кан ски на ро ди 
нав лез ли мно го тур ски ду ми. Мно го об щи чер ти се по я ви ли в стро и тел ство-
то, в об лек ло то, в чо веш ко то по ве де ние, в кух ня та и раз вле че ни я та.”(стр.108); 
“Про зо рец” – “В гра до ве те в бъл гар ски те зе ми хрис ти я ни, мю сюл ма ни, ев реи 
и дру ги жи ве е ли в от дел ни ма ха ли, из гра де ни око ло хра мо ве те им. За на ят чии 
и тър гов ци от раз лич ни ет ни чес ки об щнос ти ра бо те ли за ед но на чар ши я та. 
По ня ко га мю сюл ма ни те пре диз вик ва ли кон флик ти и на си лия, но в об ща та им 
ра бо та ед нак ви те гри жи и ин те ре си бав но на ма ля ва ли ре ли ги оз но то про ти-
во пос та вя не”(стр.87).

 4. Шес ток лас ни ци те без шанс за съ из мер ва не с дру ги те 

 В кон кур са за учеб ни ци  по Исто рия и ци ви ли за ция в VІ клас, по пра ви ла-
та от пред ход но то със те за ние, през 2007г. учас тват пет из да тел ства – “Ану бис”, 
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“бул вест 2000”, “Прос ве та”, “Азбу ки Прос ве та” и “Тан гра Тан Нак Ра”. Спе че ли ли-
те са от но во съ щи те, ка то на мяс то то на “Про зо рец” сред приз ьо ри те е “Азбу ки 
Прос ве та”30. 
 Учеб но то съ дър жа ние, пред ви де но за изу ча ва не, включ ва вре ме то на 
Бъл гар ско то въз раж да не, епо ха та на Тре то то бъл гар ско цар ство, пе ри о да на то-
та ли тар ния ко му нис ти чес ки ре жим, как то и след ва щи те го ди ни на де мок ра ти-
за ция. 
 Тук е важ но да се на пом ни, че пред ста вя не то на то зи ма те ри ал в пред-
шес тва щия учеб ник по Исто рия съз да ва из клю чи тел ни труд нос ти за ос мис ля не 
и ус во я ва не от шес ток лас ни ци те, най-ве че по ра ди не съ об ра зе нос тта на под бо-
ра и под на ся не то му  с осо бе нос ти те на тях на та въз раст. За съ жа ле ние съ ща та 
кон ста та ция мо же да се нап ра ви за ут вър де ни те но ви учеб ни ци с ог лед ед но-
го диш но то им ап ро би ра не в учеб на сре да. И ос нов на та при чи на за то ва е ко
мен ти ра на та ве че ин фор ма ци он на пре то ва ре ност на Учеб на та прог ра ма 
, как то и им пе ра тив но то изис ква не, за ло же но в При ло же ни е то на МОН, 
на ре че но “ Пос ле до ва тел ност и брой на те ми те за но ви зна ния по ис то
рия и ци ви ли за ция в VІ клас» 31.  За що то, ка то се опит ва нес по луч ли во да 
ком би ни ра хро но ло гич ния с проб ле мен под ход,  въп рос но то При ло же ние 
на прак ти ка зат руд ня ва още по ве че нор мал но то обу че ние. Сле до ва тел но 
ав тор ски те ко лек ти ви са до пъл ни тел но об ре ме не ни в уси ли я та си от неп
ро фе си о нал на та на ме са на ек спер тния екип на МОН.
 Про ек ци я та на от бе ля за ни те не съ вър шен ства вър ху проб ле ма ти ка та 
око ло то ле ран тно то пат ри о тич но въз пи та ние на пъл но ло гич но доп ри на ся за  
още по-се ри оз но то из мес тва не на под хо дя щия фо кус от глед на точ ка пос ти га не 
на мул ти кул тур ност. На пър во мяс то струк ту ри ра не то на учеб но то съ дър жа-
ние из ключ ва раз глеж да не то на те ми, ко и то ко рек тно си ту и рат бъл гар ско то 
об щес тво и не го во то раз ви тие спря мо син хрон ни те ев ро пей ски те про
це си. Та ка нап ри мер, лип сва изяс ня ва не на Източ ния въп рос, а ка то след-
ствие от то ва и въз мож ност за ар гу мен ти ра не мо ти ва ци я та на по ве де ние на все-
ки един от учас тни ци те в то зи гор ди ев въ зел на про ти во ре чия – Ве ли ки си ли, 
Осман ска им пе рия, бал кан ски на ро ди. Та къв евен ту а лен ак цент би поз во лил да 
се ос мис лят по-лес но ва ри ан ти те за пос ти га не на по ли ти чес ко ос во бож де ние 
на бъл га ри те, как то и не из беж нос тта на въз ник ва не то на бъл гар ския на ци о на-
лен въп рос, кон цен три рал ог ром на част от гра див на та енер гия на сле дос во-
бож ден ско то об щес тво. Би ха се на бе ля за ли съ що и ос нов ни те ге о по ли ти чес ки 

30 Авторските екипи на спечелилите конкурса учебници са: “Анубис” – К. Косев, В. Танкова, Ц. Каснакова, Хр. Матанов; 
“АзБуки Просвета” – Р. Кушева, В. Янчев, Г. Якимов, М. Груев; “Просвета” – Р. Гаврилова, М.Радева, Е. Калинова.

31 Въпросното Приложение, което съпътстваше Учебната програма, вече е свалено от сайта на МОН, но може да 
бъде видяно в архива на индивидуалното изследване на Красимира Йончева “Учебници по история – явни и скрити 
национални програми”, което е част от проекта “Предизвикателства на национализмите” на Академичната 
лига за Югоизточна Европа /SEAL/, реализиран под ръководството на доц. Ал. Кьосев. Вж: http://seal-sofia.org/bg/proj-
ects/current/
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це ли на Ве ли ки те си ли, оп ре де ля щи до го ля ма сте пен по ве де ни е то им спря мо 
бал кан ския ре ги он в пе ри о да до Вто ра та све тов на вой на, как то и от вет на та ре-
ак ция на бъл гар ско то об щес тво. 
 По доб но е по ло же ни е то и с проб ле ма за на ци о на лиз ма на ХІХ век, 
кой то, пос та вен прин цип но ка то ак цент, би обяс нил про це си те в на ци о нал но-
ос во бо ди тел но то дви же ние и на бъл га ри те ка то бал кан ски и ев ро пей ски на род. 
На прак ти ка оба че ав тор ски те ко лек ти ви тръг ват от твър де ос по ри ми оп ре де-
ле ния на по ня ти е то на ци о нал на об щност: „Ану бис“ - « Го ля ма гру па от хо ра с 
общ език, те ри то рия, сто пан ски връз ки и оби чаи» (стр.22); „Прос ве та“ - «Го-
ля ма гру па от хо ра, ко и то въз при е мат се бе си ка то ед но ця ло, свър за ни са от 
общ език и кул ту ра, от съз на ни е то за об що ми на ло и от стре ме жа към соб-
стве на дър жа ва»(стр.21); „Азбу ки Прос ве та“ - «Го ля ма гру па от хо ра, свър за ни 
с об що ми на ло, език и кул ту ра и чув ство за при над леж ност към об щнос тта»( 
стр.24). В ре зул тат се оказ ва труд но да бъ де от кро е на раз ли ка меж ду ха
рак те рис ти ки те на ет ни чес ка та об щност, раз глеж да на в V клас, и на ци я та. 
Про ти во ре чи е то се по лу ча ва от ед на стра на за що то, как то бе ко мен ти ра но по-
го ре, об щнос тта на бъл га ри те още през Сред но ве ко ви е то е и ет но по ли ти чес ка, 
а от дру га – иде и те на мо дер ния на ци о на ли зъм на ХІХ ид ват на Бал ка ни те 
от За пад на Евро па и се кон цен три рат око ло иде я та за на ци я та дър жа ва. 
В то зи сми съл фак ти чес ко то без край но под роб но опи са ние на по ли ти чес
ки, сто пан ски и кул тур ни съ би тия в епо ха та на Тре то то бъл гар ско цар ство 
и ко му нис ти чес кия ре жим не е съ че та но с въз мож ност за съ из мер ва не в 
пос тиг на то то от съ се ди и ев ро пей ски стра ни и  на прак ти ка се прев ръ ща в 
са мо цел но.
  На вто ро мяс то  опи тът за проб ле мен под ход в пред ста вя не на учеб-
но то съ дър жа ние не пред виж да въз мож ност за сре ща с глед на та точ ка на 
ет ни чес ки те и ре ли ги оз ни те мал цин ства към случ ва що то се в дър жа ва та, 
къ де то те са рав ноп рав ни граж да ни. В то зи сми съл кон ста та ци и те, нап ра ве-
ни в ци ти ра на та по-го ре “Стра те гия за об ра зо ва тел на ин тег ра ция на де ца та 
и уче ни ци те от ет ни чес ки те мал цин ства”, не са взе ти под вни ма ние. По ма-
ни е ра на пе ток лас ни те,  шес ток лас ни те учеб ни ци от но во се за до во ля ват с из-
бро я ва не на ет ни чес ки те об щнос ти, с ко и то бъл га ри те съ жи тел стват, ка то са-
мо дек ла ри рат то ле ран тнос тта на то ва съ жи тел ство: “Ану бис”: “В пе ри о да на 
Въз раж да не то в бъл гар ски те зе ми про дъл жа ват да жи ве ят пред ста ви те ли на 
раз лич ни на ции и ет ни чес ки гру пи: гър ци, ев реи, ро ми, ар мен ци и др. Отно ше-
ни я та с вся ка от тях са прин цип но доб ри. Бъл га ри те са ед на от ев ро пей ски те 
на ции, ко и то не раз ви ват неп ри я зън по от но ше ние на ев ре и те, на ме ри ли сво я-
та вто ра ро ди на в бъл гар ски те зе ми...  Пред ста ви те ли те на от дел ни те на ции 
и ет ни чес ки гру пи пък учас тват в бъл гар ски те бор би за ос во бож де ние.”(стр.26); 
“Азбу ки Прос ве та”: “Не пос ред стве но след 1878 г. в Кня жес тво Бъл га рия и Източ-
на Ру ме лия жи ве е ли око ло 2,8 ми ли о на ду ши...  Бъл га ри те жи ве е ли за ед но с дру ги 
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по-го ле ми или по-мал ки ет ни чес ки и ре ли ги оз ни об щнос ти, поз на ти от сто ле-
тия. Всич ки се пол зва ли рав но пос та ве но от га ран ти ра ни те им от кон сти ту-
ци я та ре ли ги оз ни, граж дан ски и по ли ти чес ки пра ва.”(стр.125); “Прос ве та”: “За 
две три де се ти ле тия след Осво бож де ни е то на се ле ни е то на Бъл га рия дос ти га 
4 ми ли о на ду ши... В оте чес тво то се зав ръ щат бъл га ри от емиг ран тски те ко-
ло нии. Хи ля ди тур ци и гър ци се из сел ват... В на ча ло то на ХХ в. Бъл га рия при е ма 
око ло 20  хи ля ди ар мен ци. Бъл гар ски те граж да ни из по вяд ват раз лич ни ре ли гии. 
Пре об ла да ват пра вос лав ни те хрис ти я ни. Мю сюл ма ни те и дру ги те вер ски об-
щнос ти – ка то ли ци, ар ме но-гри го ри ан ци, ев реи, се рад ват на сво бо да на ре ли-
ги я та”(стр.124).
 “Но во то” в шес ток лас ни те учеб ни ци е съп ро вож да не то на ци ти ра ни те 
твър де ния със ста тис ти чес ка ин фор ма ция под фор ма та на таб ли ци или ди аг ра-
ми, пред ста вя ща съ от но ше ни е то меж ду броя на на се ле ни е то в от дел ни те ет ни-
чес ки гру пи. При ла гат се съ що и сним ки на пред ста ви те ли на  ет ни чес ки те об-
щнос ти, раз лич ни от бъл га ри те,  или на сгра ди, свър за ни с из по вяд ва не на ре ли-
ги я та им. В урок за уп раж не ние на “Азбу ки Прос ве та” е по тър сен и ори ги на лен 
ва ри ант за пред ста вя не на мул ти ет нич на та ат мос фе ра в го ле ми те бъл гар ски гра-
до ве чрез за да чи за ана лиз на кар ти на та на Иван Мър квич ка “Па зар в Плов див”.  
Една от тях изис ква: “Опи тай се да раз поз на еш по об лек ло то пред ста ви те ли на 
раз лич ни ет ни чес ки об щнос ти”(стр.93). Най-ве ро ят но в слу чая се тър си по зо-
ва ва не то на ста ри зна ния, ко и то де ца та са по лу чи ли два де се ти на уро ка по-ра но, 
ко га то в те ма та “Съ жи тел ство с дру ги те” (стр.21-23), ос вен ко мен ти ра но то по-го-
ре из бро я ва не на ет но си, жи ве е щи по на ши те зе ми, с илюс тра ции се пред ста вя 
и тра ди ци он но то об лек ло на раз лич ни те об щнос ти. Лю бо пит но е оба че, че въп-
рос ни те илюс тра ции са без по яс ня ва щи над пи си и ет ни чес ка та при над леж ност 
на но си те ля на съ от вет на та дре ха мо же да се раз поз нае един стве но с по мощ та 
на учи те ля /ако и той е в със то я ние да се ори ен ти ра/. Мо же би за то ва в след-
ва ща за да ча на уро ка за уп раж не ние се пра ви важ но то уточ не ние: “В ля ва та 
част на кар ти на та от ля во на дяс но са изоб ра зе ни бъл гар ка, ар мен ка, мю сюл-
ман ка и ци ган ка. На ка къв език спо ред теб са раз го ва ря ли те по меж ду си?” И ако 
се пре неб рег не об сто я тел ство то, че въп ро сът е не ко рек тно за да ден, по не же уж 
из реж да пред ста ви те ли на ет но си, пък на мес ва и ре ли ги оз на при над леж ност /а 
е из вес тно, че има и хрис ти я ни, и мю сюл ма ни ци га ни, нап ри мер/, то ос та ва глав-
но то пи та не – на как ва ба за де ца та ще нап ра вят зак лю че ни я та си? И още – как 
ще се спра вят с пос лед на та за да ча от уп раж не ни е то, ко я то изис ква: “Избе ри един 
от пер со на жи те и го очер тай с цве тен кон тур в тет рад ка та. На пи ши тек ст 
от пет из ре че ния от не го во име на те ма: “Днес съм за пър ви път на па за ра”. Без 
съм не ние за да ни е то е не из пъл ни мо, тъй ка то ни къ де в то зи учеб ник /а и в ос та-
на ли те два/ не е пред ста ве на глед на та точ ка на “дру ги те” /т.е. мал цин ства та/ към 
все кид не ви е то, сто пан ския жи вот, дър жав на та сис те ма, по ли ти ка та.
 И от тук - на тре то мяс то – учеб ни ци те по каз ват кар ти на, но не и 
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ме ха ни зъм на фун кци о ни ра не на по ли ти чес ки, ико но ми чес ки, кул тур ни 
струк ту ри ка то нап ри мер, пар ла мент, по ли ти чес ки пар тии, про миш ле ни 
обе ди не ния, об щес тве ни ор га ни за ции, ко о пе ра ции, твор чес ки съ ю зи. По 
то зи на чин се за тор мо зя ва се ри оз но  въз мож нос тта за  ус во я ва не от стра
на на уче ни ци те на уме ния за спра вя не с проб лем ни си ту а ции, ти по ло гич
но сход ни с ана ло гич ни в соб стве но то им би тие на бъл гар ски граж да ни32.  
А доб ре би би ло, вмес то да се прос ле дя ва уп рав ле ни е то на всич ки пар тии и ко-
а ли ции за це лия пе ри од от 1878 г. до 1947 г., нап ри мер да се изяс ни  най-ти пич-
но то за про ти ча не то на пре диз бор на та кам па ния и про веж да не то на из бо ри те 
със за дъл жи тел но пред ста вя не на учас ти е то на це лия ет ни чес ки и ре ли ги о зен 
спек тър на бъл гар ски те граж да ни. По съ щия на чин, ко га то ста ва ду ма за сто пан-
ския нап ре дък на стра на та след Осво бож де ни е то, е по-важ но да се прос ле ди 
про це сът на съз да ва не на пред при я тия, дей нос тта им, тър гов ски те им кон так ти 
в стра на та и в чуж би на, кре дит но то им об служ ва не. Та ка най доб ре ще се ус-
та но ви кои ет ни чес ки гру пи /мал цин ства/ по ка къв на чин учас тват в ико но ми-
чес ко то ста би ли зи ра не на Тре то то цар ство, а па ра ле ли те с ана ло гич ни про це си 
при съ се ди те и в раз ви ти те ев ро пей ски стра ни ще поз во ли адек ват но си ту и ра-
не в меж ду на ро ден план. Съ ща та бла го дат на въз мож ност би се по я ви ла и при 
из след ва не дей нос тта на ня кои ти пич ни и ши ро ко раз прос тра не ни кул тур ни 
ин сти ту ции – биб ли о те ки, те ат ри, ки на, му зеи, а съ що и за ве де ния, свър за ни с 
ту ри зъм, спорт, за бав ле ния. 
 Са мо по то зи на чин лип сва що то ка то за дъл жи тел но  в Учеб на та 
прог ра ма по ня тие мал цин ства би мог ло да се схва не яс но и пъл но цен но, 
в ця ла та му слож ност и в мно го пер спек тив нос тта на тъл ку ва ни я та. Та ка и 
яв ле ния от ти па на “въз ро ди тел ни я” про цес, нап ри мер, би ха на ме ри ли сво е то 
ис тин ско обяс не ние, без да се еле мен та ри зи рат или  нег ли жи рат. В то зи сми съл 
пра ви впе чат ле ние, че ав то ри те на “Ану бис” пред по чи тат изоб що да не за ся гат 
те ма та, ба зи рай ки се на от със тви е то й ка то за дъл жи тел на по Учеб на прог ра ма. 
Дру ги те два еки па я включ ват в уро ка “Кра ят на ко му низ ма”, ка то по то зи на-
чин я свър зват са мо с пе ри о да на кри за в ко му нис ти чес ко то об щес тво, ко е то 
ис то ри чес ки е не вяр но: “Прос ве та” – “През це лия пе ри од след Вто ра та све тов-
на вой на БКП не ус пя ва да на ме ри вер ния тон в по ли ти ка та към бъл гар ски те 
тур ци...  От де кем ври 1984 до яну а ри 1985г. бъл гар ски те тур ци са при ну де ни да 
сме нят тур ско-араб ски те си име на с бъл гар ски. То ва по се га тел ство вър ху чо-
веш ко то пра во на сво бо ден из бор на име е осъ де но от об щес тве но то мне ние в 
чуж би на...  По ли ти чес ко то нап ре же ние в Бъл га рия се за сил ва от пос лед ва ли те 
заб ра ни да се го во ри на тур ски език на об щес тве ни мес та и да се но си тра ди-

32 Тази констатация е подкрепена по категоричен начин в мониторинга на фондация “Пайдея”, вж: Казаков,Г., 
Дишкова,М.,“Сравнителен анализ за  съответствие на стандартите и учебните програми по гражданско 
образование в българското училище», Докладите на «Пайдея» 1, стр. 18-30: http://www.paideiafoundation.org.
* Всички интернет адреси са проверени в края на януари 2009 г.
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ци он но за ет но са жен ско об лек ло” (стр.156); “Азбу ки Прос ве та” – “През 60-те 
го ди ни пос те пен но са сме не ни тур ско-араб ски те име на на ро ми те, из по вяд ва-
щи ис ля ма...  През 1984-1985 г. с про па ган дно то наз ва ние “въз ро ди те лен про цес” 
смя на та на име на та се раз прос ти ра и вър ху бъл гар ски те тур ци. Мер ки те на 
влас тта са гру бо по се га тел ство вър ху пра ва та и дос той нство то на бъл гар-
ски те граж да ни и сил но вло ша ват меж ду на род ния ав то ри тет на Бъл га ри я” 
(стр.162). Как то ста ва яс но, не об хо ди мо е прос ле дя ва не на по ли ти ка та по от-
но ше ние на ет ни чес ки те и ре ли ги оз ни мал цин ства още от вре ме то на Тре то то 
бъл гар ско цар ство и про ме ни те, ко и то нас тъп ват по вре ме на ко му нис ти чес кия 
ре жим. Срав не ни е то пък със сред но ве ков на та епо ха е до пъл ни тел на от прав на 
точ ка на раз миш ле ния.

 5. Ре ка пи ту ла ци я та

 Пред ста ве ни ят прег лед на евен ту ал ни но ви ак цен ти в  кон стру и ра не на 
съ дър жа ни е то, пред ви де но в Учеб на та прог ра ма по ис то рия и ци ви ли за ция за V 
и VІ клас,  пред по ла га се ри оз но прес трук ту ри ра не на учеб ния ма те ри ал при за-
дъл жи тел но то при ла га не на проб лем ния под ход с цел фак то ло ги чес ка об лек че-
ност и оп ти мал но ре а ли зи ра не на меж дуп ред мет ни връз ки, с ог лед мак си мал но  
об лек ча ва не от пре пов та ря не, как то и по-пъл но пос ти га не на мно го пер спек-
тив ност.  Сле до ва тел но не об хо ди ма е ре кон струк ция и на Учеб на та прог ра ма, и 
на за да ва щи те я стан дар ти /ДОИ/, ко я то да поз во ля ва ва ри а тив ност /и ал тер на-
тив ност/ в под би ра не на кон крет ния ис то ри чес ки ма те ри ал, как то и на ти по ве те 
за ни ма ния /и ви до ве те уро ци/ за под на ся не то му. По от но ше ние на ав тор ски те 
еки пи на учеб ни ци то ва неп ре мен но изис ква и доб ро поз на ва не на най-но во то, 
пос тиг на то в на уч ни те из след ва ния, и съ об ра зя ва не с ак ту ал но то  в раз ви ти е то 
на ме то ди ка та на обу че ние. 
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Кра си ми ра Йон че ва

 ІІ. ИСТОРИяТА НА МАЛЦИНСТВАТА И ВЛИяНИЕТО НА 
ПАТРИОТИЧНИТЕ дВИжЕНИя ВЪРХУ МЕждУНАРОдНИТЕ КОНТАКТИ 
ЗАПОЧВА С „АУФТАКТ“

 1. Обща тен ден ция в нор ма тив ни те до ку мен ти за обу че ни е то 
по пред ме та Исто рия и ци ви ли за ция в VII и VIII клас.

 Под чер та ни те ха рак те рис ти ки на учеб ни те прог ра ми V и VI  клас са на-
пъл но ва лид ни за учеб ни те прог ра ми и учеб ни ци те за VII и VIII клас (ко е то е пряк 
ре зул тат от ед нак ва та нор ма тив на ба за). В прог ра ми те ду ми те „пат ри о ти зъм” 
и „мал цин ства” прос то от със тват. Не се пред виж да до ри ети мо ло гич но 
обяс не ние на по ня ти я та „мал цин ство”, „то ле ран тнос т” и „пат ри о ти зъм”, 
ко е то пра ви не въз мож но и раз гър на то пред ста вя не – чрез след ва щи във 
вре ме то при ме ри и си ту а ции – на ди на мич но то раз ви тие и прин цип на та 
кон стан тност в съ дър жа ни е то на две те по ня тия. По со че но то под ме ня не на 
проб ле ми те за мал цин ства та, то ле ран тнос тта (рес пек тив но - то ле ран тно то пат-
ри о тич но въз пи та ние) с те ми те за мул ти кул тур но то об щес тво, при но си те в ев-
ро пей ска та (за сед ми и ос ми клас и све тов на та) ци ви ли за ция и би то ви те осо бе-
нос ти на от дел ни те ет но си те в ни ка къв слу чай не мо же да ком пен си ра то тал-
на та лип са на опит за изяс ня ва не на фун да мен тал ни те въп ро си:  как се по я вя ва 
по ня ти е то мой на род (съ от вет но как се за раж да чув ство то на пат ри о ти зъм) и 
от тук – как из глеж дат дру ги те на ро ди през приз ма та на иден ти фи ка ци я та: аз-ка-
то-част-от-моя- на род. 
 Отка зът от изяс ня ва не  на те зи въп ро си во ди до не въз мож ност да се нап-
ра ви раз гра ни че ни е то ние - дру ги те, ко е то е пър во то ус ло вие, за да бъ де нап-
ра ве на след ва ща та стъп ка: уточ ня ва не на ха рак те рис ти ки те на Вън шния друг 
(нап ри мер съ сед ни те на ро ди) и на Вът реш ния друг, т.е. – на мал цин ство то ка то 
та ко ва. В ре зул тат в учеб ни ци те из вед нъж се за го вор ва за мул ти ет ни чес ки об-
щес тва, в ко и то от дел ни те на ро ди имат раз но об раз ни ха рак те рис ти ки, а до ми-
ни ра щи ят ет нос по един или друг на чин ог ра ни ча ва пра ва та на дру ги те на ро ди. 
 Са мо по се бе си из бяг ва не то на тер ми ни те „пат ри о ти зъм” и „мал цин-
ство”33 в нор ма тив на та ба за за обу че ни е то по ис то рия и ци ви ли за ция в сред но-
то учи ли ще би мог ло да се обяс ни с же ла ние на съз да те ли те на те зи до ку мен ти 
(за що то ав то ри те на учеб ни ци те по не об хо ди мост след ват изис ква ни я та в те зи 
до ку мен ти) вни ма ни е то да се на соч ва към дру ги, не тол ко ва кон флик тни и слож-
ни за фор му ли ра не и обяс не ние те ми. Проб ле мът е, че уче ни ци те все кид нев но 
са за ли ва ни с ме дий на и дру га ин фор ма ция за проб ле ми с / на ро ми те и тур ци-

33 Както ще стане дума по-нататък, в контекста на продължаващо избягване на понятията патриотизъм/
национализъм, „малцинствата” се появяват като deus ex mahina в програмата за VIII клас 
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те – у нас; бас ки те – в Испа ния; ара би те – във Фран ция; ир лан дци те – в Англия, 
рус на ци те – в Украй на; кюр ди те – в Тур ция; ла ти но а ме ри кан ци те – в САЩ, и т.н. 
В то зи кон тек ст по вър хнос тно то за поз на ва не с ня кои еле мен ти от чуж дия бит и 
фол клор (до ко е то ре ал но са све де ни по ня ти я та „то ле ран тнос т” и „мал цин ство” 
в учеб ни ци те по ис то рия) ни как не по ма га за раз би ра не то на фе но ме на кул
тур но мал цин ство. За що то да зна ем, че един ет нос има ня как ви ек зо тич ни - 
от глед на точ ка на тво и те тра ди ции - праз ни ци или хра ни, изоб що не зна чи да 
раз би ра ме ме ха низ ми те, по ко и то се е фор ми ра ло мал цин ство то на то зи друг 
ет нос в на ша та кул тур на сре да и – ко е то е най-важ но то - как тряб ва да ре а ги ра-
ме на про я ви те на кул тур ни те осо бе нос ти на то ва чуж до мал цин ство, ко е то 
съ щес тву ва аб со лют но ес тес тве но от ис то ри чес ка глед на точ ка в на ша та 
кул тур на сре да. 
 С дру ги ду ми, оно ва, ко е то лип сва в нор ма тив ни те до ку мен ти и в учеб-
ни ци те по Исто рия и ци ви ли за ция, не е са мо яс но пред ста вя не на по ня ти я та - 
пат ри о ти зъм, то ле ран тност, мал цин ство – за во а ли ра ни ка то скри та на ци о нал на 
прог ра ма (за пат ри о тиз ма, сти му ли ран с де тай лно пред ста вя не на бъл гар ски те 
по ли ти чес ки и во ен ни ус пе хи и бъл гар ския при нос в ев ро пей ка та ис то рия) и 
ка то бо гат ство то и ко ло ри та на дру ги те кул ту ри (за кул ту ри те на дру ги те вер ски 
и ет ни чес ки об щнос ти, пред ста ве ни чрез ин те рес ни де тай ли на тях но то по ве де-
ние). Оно ва, ко е то лип сва, е же ла ние да се про бу ди и кул ти ви ра чув стви тел нос-
тта на уче ни ци те към те ма та за мал цин ства та и връз ка та на та зи те ма с пат ри о-
тиз ма и кул тур на та иден тич ност, ко я то, не за ви си мо да ли то ва се пи ше или не в 
учеб ни ци те, ви на ги е кул тур но-ис то ри чес ка, а мно го чес то – кул тур но-ис то ри-
чес ка и по ли ти чес ка  иден тич ност.
 Раз би ра се, как то в си ту а ци я та с учеб ни ци те за пе ти и шес ти клас, и тук 
ав тор ски те еки пи на учеб ни ци те ка то ця ло се опит ват да ком пен си рат по со че-
ни те лип си в учеб ни те прог ра ми, пред ста вяй ки проб ле ми те и бо гат ство то на 
мул ти кул тур ни те об щес тва и про кар вай ки пат ри о тич ни нас тро е ния при те ми те, 
къ де то то ва е въз мож но. Не об хо ди мос тта от те зи „ко рек ци и” са ви де ни и ре а ли-
зи ра ни по дос та схо ден на чин от ав тор ски те ко лек ти ви на дей ства щи те в мо-
мен та учеб ни ци по Исто рия и ци ви ли за ция  за VII клас (“Прос ве та”, АЗбу ки Прос-
ве та”, “Бул вест 2000”). С из клю че ние на ня кои твър де ин те ли ген тни ре ше ния на 
въп ро са как те ми те за пат ри о тиз ма и мал цин ства та хем да се пред ста вят, хем да 
се скри ят, ха рак тер ни за учеб ни ка на Ану бис (Г. Ка за ков, М. Дон ко ва) „ко рек ци и-
те” в учеб ни ци те за VIII клас съ що след ват сход ни сте ре о ти пи (одоб ре ни те учеб-
ни ци са на „Свят. На у ка”, с ав тор ски ко лек тив Хр. Ма та нов, Г. Со ти ров, Л. Стан чев, 
и на „Прос ве та” с ав то ри Пл. Пав лов, Ал. Ни ко лов, М. Де лев, М. Бо се ва).
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 2. „Скри та та на ци о нал на прог ра ма за пат ри о тич но въз пи та ни е” 
и „о ще по-скри ти те проб ле ми на мал цин ства та” в учеб ни ци те за VII и 
VIII клас. 
 
 2.1. Па ра док си те на „пат ри о тич ни те те ми” и за гад ка та: как во 
представ ля ват „нас ле де ни те от ев ро пей ския свят гръ ко-рим ски цен нос ти” 
в учеб ни ци те за VII клас.

 Ко га то се пре по да ва Древ на и Антич на ис то рия, цен трал ни те те ми, ко и-
то се раз ра бот ват от ав то ри те на учеб ни ци те в ду ха на пат ри о тич но то въз пи та-
ние, са три:
 - Древ нос тта на въз ник ва не то на чо веш ка та ци ви ли за ция по днеш ни те 
бъл гар ски зе ми (зас ви де тел ства на яр ко с най-ста ро то об ра бо те но зла то, от кри-
то за се га от ар хе о ло зи те във Вар нен ския нек ро пол).
 - Ма те ри ал на та и ду хов на та кул ту ра на древ ни те тра ки, ко и то спо ред оп-
ре де ле ни е то на Хе ро дот би ли „най-мно гоб рой ни ят на род след ин дий ци те”
 - Сво бо до лю би ви ят дух на тра ки те, из ра зен от въс та ни е то на Спар так 
(74-71 пр. Хр.) - „най-го ля мо то роб ско въс та ние в Рим”.

 При раз ра бот ва не то на те зи три те ми ав то ри те при бяг ват до един обик-
нат в на ша та на уч на и на уч но по пу ляр на ис то ри ог ра фия пох ват, кой то дос та точ-
но мо же да бъ де на ре чен „най-, най-, най-… ре то ри ка”. Ха рак тер но то при то зи 
пох ват е, че ро до лю би во то чув ство на уче ни ка (и изоб що на чи та тел ска та а у ди-
то рия) се под хран ва с нат рап чи во из тък ва не на уни кал нос тта, т.е. -  на съ вър ше-
на та нес рав ни мост на бъл гар ския ис то ри чес ки фе но мен. Въп рос на та ап ри ор на 
нес рав ни мост на „бъл гар ски те” фе но ме ни, от ед на стра на, це ли по ви ша ва не на 
на ци о нал но то са мо чув ствие, а от дру га стра на, во ди до из тък на то то по-го ре по 
по вод учеб ни ци те за V и VI  клас изо ли ра но раз глеж да не на най-за бе ле жи тел-
ни те съ би тия и про це си, ха рак тер ни за ис то ри я та на на ро ди те по бъл гар ски те 
зе ми. Та къв е още пър ви ят слу чай, къ де то заг ла ви е то „Днеш ни те бъл гар ски зе ми 
– ог ни ще на ци ви ли за ци я” дек ла ра тив но обо со бя ва „на ши те” от „чуж ди те” зе ми 
в са ма та зо ра на ис то ри я та. Точ но в то зи дух е и илюс три ра не то на уро ка за пра-
ис то ри чес ка та кул ту ра по бъл гар ски те зе ми с изо ли ра ни сним ки на ар те фак ти те 
от Вар нен ския нек ро пол (със ске ле та на на шия пра ро ди тел, за по-го ля ма убе-
ди тел ност, Бош на ков и екип, с. 19; Ди мо ва и екип. с. 23, или без пра ро ди тел ския 
ске лет Арна у дов и екип, с. 24). Освен за най-ста ро то об ра бо те но зла то в уро ка 
се го во ри за дъл жи тел но за „най-ста ра та пис ме нос т” (плоч ки те от Гра деш ни ца, 
до ку мен ти ра ни с яс на сним ка), а по ня ко га и за най-ста ра та мо нар хич на власт, 
раз ви ла се от но во тък мо в бъл гар ски те зе ми (Бош на ков и екип, с. 17). 
 В из тък ва не то на те зи фак ти са ми по се бе си ня ма ни що при тес ни тел но и 
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обър ква що. Тък мо нап ро тив – опи са ни е то на та ка ва слав на и уни кал на с пос ти-
же ни я та си пра ис то ри чес ка кул ту ра по на ши те зе ми е иде ал на ос но ва за пър ва-
та се рия „на ис ти на пат ри о тич ни уро ци” – те зи за тра ки те, тех ни те ве ли ки ца ре, 
за бе ле жи тел ни кул то ве и из вес тни в цял свят сък ро ви ща. При тес ни тел но то е, 
че меж ду пра ис то ри чес ка та кул ту ра, раз ви ла се по на ши те зе ми и чи и то дос ти-
же ния са най-древ но то зла то, най-древ на та пис ме ност, а мо же би и най-древ-
на та мо нар хич на власт и кул ту ра та на тра ки те, раз ви ла се на съ що то мяс то, без 
съм не ние в пря ко про дъл же ние на пред ход на та кул ту ра, не се пра ви ни как ва 
връз ка. Пра ве не то на та ка ва връз ка не е и мно го лес но пред вид пред ва ри тел-
но за да де но то от МОН съ дър жа ние на учеб ни ка. В то ва съ дър жа ние, след ва що 
меж ду дру го то мо де ла на учеб ни ци те от сре да та на ми на лия век, меж ду пър вия 
дял (къ де то по па дат Вар нен ски ят нек ро пол и плоч ка та от Гра деш ни ца) и де лът 
Древ на Тра кия (IV) уче ни ци те са се за поз на ва ли с ис то ри я та на Древ ния Изток 
и пос ле на Древ на Ела да. Естес тве но, ав то ри те би ха мог ли да пре о до ле ят или 
по не да смек чат не съ вър шен ства та на на ло же на та им струк ту ра с един ма лък 
на ча лен па раг раф, хвър лящ мост меж ду ста ри те (към 8000-7000 г. пр. Хр.) и но-
ви те (към 700 г. пр. Хр.) вла де те ли на т. нар. днеш ни бъл гар ски зе ми. По до бен 
въ веж дащ па раг раф, кой то да за пъл ни праз ни на та на око ло се дем хи ля до ле тия, 
оба че лип сва. Не е из клю че но та зи лип са да се дъл жи от но во на съ об ра зя ва не 
със за да де но то съ дър жа ние, чий то пър ви урок (23-ти в учеб ни ка) е фор му ли ран 
„Тра кий ка та дър жав ност. Одрис ко то цар ство” и сле до ва тел но ог ра ни ча ва ав то-
ри те да пи шат пре дим но за съ би ти я та, пред хож да щи из ди га не то на Одрис ко то 
цар ство в края на VI или на ча ло то на V в. пр. Хр. Инту и ти вен стре меж за тър се не 
на хро но ло ги чес ка пос ле до ва тел ност се усе ща в об сто я тел ство то, че във всич ки 
учеб ни ци се из пол зват нап ри мер све де ни я та на Омир за учас ти е то на тра кий-
ския цар Рез в Тро ян ска та вой на (XIII в. пр. Хр.).
 Изпол зва не то на Оми ро ви те све де ния, ка то и при със тва щи ят във всич ки 
учеб ни ци ак цент вър ху из клю чи тел но сво е об раз на та и раз ви та тра кий ска ре-
ли гия нед вус мис ле но со чат, че тра ки те оп ре де ле но не са „ци ви ли зо ва ни” след 
VIII в. пр. Хр., ко га то в хо да на Ве ли ка та гръц ка ко ло ни за ция по Чер но мор ско то 
край бре жие въз ник ват елин ски ко ло нии. И тук ид ва пър ви ят го лям па ра докс 
(ако от не сем „дуп ка та” от 7000 го ди ни ка то па сив на не за ви се ща та от ав то ри те 
под ред ба на ма те ри а ла): Как се случ ва та ка, че зе ми те, в ко и то са би ли от кри-
ти най-ста ро то об ра бо те но зла то и най-ста ра та пис ме ност (а ве ро ят но и 
къ де то е съз да де на най-ста ра та мо нар хия) и къ де то сет не са жи ве ли най-мно-
гоб рой ни те (след ин дий ци те) тра ки, ко и то из по вяд ва ли най-нап ред на ла та и 
слож на за вре ме то си ре ли гия, са би ли ци ви ли зо ва ни пър во от ели ни те, а ве ко ве 
по-къс но и от рим ля ни те?  То зи въп рос, раз би ра се, тук не се за да ва, за да му се 
тър си и да ва на у чен от го вор. Цел та му е да по со чи ос нов на та, мо же би най-фа-
тал на сла бост на се га дей ства щи те учеб ни ци – че те кул ти ви рат не чув стви тел-
ност не са мо към ос нов ни пси хо ло ги чес ки наг ла си (ка то пат ри о ти зъм и то ле-
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ран тност), но и не за ин те ре со ва ност към цен трал ни в мо дер ния свят по ня тия 
ка то „мал цин ства” (рес пек тив но тех ни те, а и на всич ки дру ги чле но ве на да де но 
об щес тво пра ва). В не по-мал ка сте пен те кул ти ви рат не чув стви тел ност към па-
ра док са, би дей ки пъл ни със „за гу бе ни” хи ля до ле тия и „ци ви ли зо ва не” и „ре ци-
ви ли зо ва не” на по-древ ни в кул тур но от но ше ние на ро ди от по-мла ди в съ що-
то от но ше ние. По точ но та зи ло ги ка по я ва та на елин ски те ко ло нии в бли зост 
до ста ри те тра кий ски гра до ве се со чи ед ноз нач но ка то на ча ло на вли я ни е то на 
елин ска та кул ту ра вър ху тра кий ска та. По съ ща та ло ги ка по-къс но на ла га не то на 
рим ска та власт ще бъ де „при об ща ва не на тра ки те към рим ска та ци ви ли за ци я”. 
 Тъй ка то по-го ре на те зи проб ле ми бе ше от де ле но спе ци ал но вни ма ние, 
тук ще от бе ле жа са мо ед на край но опас на тен ден ция, за дъл бо ча ва на от учеб ни-
ци те по ис то рия – от ка зът да се тър си как ва то и да би ло ло ги ка в ис то ри чес-
ки те съ би тия (би ли те древ ни или съв ре мен ни). За що то от та ка пред ста ве ния 
ис то ри чес ки „про цес” из ли за, че на ро ди те, жи ве ли по бъл гар ски те зе ми, ос вен 
всич ко най-, най-, са би ли и най-уни кал но не ци ви ли зо ва ни и нес рав ни мо не под-
ле жа щи на ци ви ли зо ва не. За то ва ели ни те за осем ве ка из глеж да не ус пя ват да 
ги ци ви ли зо ват, та се на ла га на сил стве но – след по ту ша ва не то на въс та ни е то на 
Спар так, а сет не и на съп ро ти ва та на Де це бал – и рим ля ни те да за поч нат пос те-
пен но да ги при об ща ват към ци ви ли за ци я та. 
 Не по-мал ко па ра док сал но се оказ ва пред ста вя не то на сво бо до лю би вия 
(и раз би ра се – ан ти рим ски) дух на тра ки те. Тра ки те, как то и тех ни те „бра тов че-
ди” ма ке до ни те (по-ра но) и да ки те (по-къс но), са пред ста ве ни ка то си ла, про ти-
вос то я ща по са ма та си същ ност на рим ска та ци ви ли за ция. И по не же тра ки те са 
сво бо до лю би ви (как то ще бъ дат по-къс но и бъл га ри те и сла вя ни те, за се ли ли се 
по на ши те зе ми и пос то ян но во ю ва щи сре щу Ви зан тия), из во дът е, че ве ро ят но 
Рим (как то по-къс но и Ви зан тия) но си роб ство и ти ра ния. Па ра лел но в уро ци те 
за Рим той изоб що не е пред ста вен ка то рет рог рад на и нес во бод на сис те ма, а 
тък мо ка то но си тел на мир, ци ви ли за ция и прог рес в най-пъл ния сми съл на по-
ня ти е то „прог рес”, съз да де но от По ли бий точ но за да ха рак те ри зи ра сми съ ла на 
све тов на та ис то рия, въп лъ тен в на ла га не то на Pax Romana. 
 Ако обоб щим ду ха на пат ри о тич но то пос ла ние в „бъл гар ски те” уро ци, 
вклю че ни в об щия план на све тов на та ста ра ис то рия, мо жем да зак лю чим след-
но то: ав то ри те се опит ват да под чер та ят дос ти же ни я та (по-ряд ко и при но си те) 
на на ро ди те, жи ве ли по на ши те зе ми през Антич нос тта, за раз ви ти е то на чо веш-
ка та ци ви ли за ция. Па ра лел но виж дат и пред ста вят ци ви ли за ци я та на тра ки те 
ка то от де ле на, раз лич на, про ти вос то я ща на ци ви ли за ци и те на ели ни те и осо бе-
но на рим ля ни те. 
 Та зи ви зия от ед на стра на се дъл жи на тра ди ци я та бъл гар ска та ис то рия 
ви на ги да се раз глеж да в опо зи ция на съ сед на та гръц ка и рим ска (ро мей ска) 
ци ви ли за ция. Въп рос на та тра ди ция во ди до из ключ ва не от ис то ри я та на на-
ши те зе ми и съ от вет но от бъл гар ско то кул тур но-ис то ри чес ко нас лед ство на 
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ре ди ца фун да мен тал ни съ би тия в не са мо об що ев ро пей ски, а и об що чо веш ки 
из ме ре ния. Та ко ва съ би тие е нап ри мер раз прос тра не ни е то на хрис ти ян ство то 
(ко е то се схва ща ка то плод на елин ско-рим ска та ци ви ли за ция, а пос ле, как то ще 
ста не ду ма при учеб ни ци те за VIII клас – ка то  „о ръ жи е” на нас ле ди ла та ги ви зан-
тий ска ци ви ли за ция). Друг факт, ма кар с по-ло ка лен ха рак тер, но от час ти пре-
доп ре де лил три ум фа на хрис ти ян ство то, е то ва, че всич ки им пе ра то ри от тет-
рар хи я та, в т.ч. Кон стан тин Ве ли ки, са с тра ко-или рий ски про из ход и по ве ря ват 
всич ки от го вор ни пос то ве на свои приб ли же ни и род ни ни. То зи факт, кой то би 
мо гъл ус пеш но да се из пол зва да леч не са мо в ду ха „и ние сме да ли не що на све-
та”, а ка то прек ра сен при мер за кон стру и ра не то на мул ти кул тур ни те об щес тва и 
прев ръ ща не то на под чи не ни те мал цин ства в уп рав ля ва щи ели ти, е аб со лют но 
иг но ри ран в 35 урок на всич ки учеб ни ци, пос ве тен на ре фор ми те през III век. 
Една по доб на те ма прек рас но би се впи са ла в цел № 5, по со че на в Прог ра ма та: 
„Да фор ми ра пред ста ви за кул тур но-ин тег ра ци он ни те про це си ка то фе но мен, 
над хвър лящ по ли ти чес ки, прос тран стве ни и вре ме ви гра ни ци.” Оба че спо ред 
под роб ни те стан дар ти, пред ста ве ни след це ли те, един стве на та епо ха на син-
тез („съв куп ност от вза им но кул тур но про ник ва не меж ду ан тич ния Изток и ан-
тич ния За пад”) спо ред ав то ри те на прог ра ма та, а от там – и спо ред ав то ри те на 
учеб ни ци те, е вре ме то на Ели низ ма (вж. съ що VI, 25, ГО). 
 От дру га стра на ко мен ти ра на та не ло гич на и из пъл не на с «праз ни ни» ис-
то ри чес ка кар ти на се дъл жи на пъл на та лип са на опит за раз глеж да не на раз
лич ни те об щес тва в срав ни те лен план. Та зи сла бост се дъл жи на пър во мяс то 
на лип са та на та ко ва изис ква не в нор ма тив ни те до ку мен ти. Ма кар един от очак-
ва ни те ре зул та ти да е уче ни кът да мо же да „съ пос та вя по ли ти чес ки те сис те ми в 
Древ ния Изток, Ела да и Рим”, а друг - да поз на ва раз лич ни те пан те о ни и най-зна-
чи ми те за па зе ни па мет ни ци на раз лич ни те древ ни об щес тва, то ва не оз на ча ва, 
че въп рос ни те кул ту ри се раз глеж дат в срав ни те лен план. То ва оз на ча ва са мо, 
че кул ту ри те се раз глеж дат ед нов ре мен но. Един стве ни ят на чин да съ пос та виш 
кул ту ри те, е да срав ня ваш по оп ре де лен общ кри те рий тех ни те цен нос тни сис-
те ми. А цен трал ни те по ня тия в съв ре мен на та ни цен нос тна сис те ма са сво бо да, 
ху ма ни зъм, то ле ран тност, граж дан ско об щес тво, иден тич нос т…

 2.2. Не яс но то пред ста вя не на „ан тич ни те гръ ко-рим ски цен нос ти” 
като ос но ва на съв ре мен на та ци ви ли за ция.

 Вяр но е, че в Прог ра ма та за обу че ние по Исто рия и ци ви ли за ция се нас-
то я ва уче ни ци те да ус во ят и раз бе рат „цен нос ти те” на ан тич ния свят ка то фун да-
мент на съв ре мен ния ев ро пей ски свят; да зна ят, че „да си граж да нин е при ви ле-
ги я”, да поз на ват „мъл ча ли вия свят на ро би те” и от но ше ни е то на граж да ни те към 
ро би те. Па ра лел но изоб що не се пос та вя въп ро сът, че от но ше ни е то към ро би те 
е наш мо ра лен проб лем, но изоб що не е бил мо ра лен проб лем за то га ваш ни те 
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сво бод ни граж да ни. Не се пос та вя и въп ро сът, че в ан тич ния по лис, как то и в ан-
тич ния ре пуб ли кан ски Рим, ро би те са са мо част от дру ги те, т.е. – че в ос но ви те 
на мо дер на та за пад на ци ви ли за ция стои ед на сис те ма, ко я то ге не тич но е за ре-
де на с проб ле ми те на мал цин ства та във всич ки те им ва ри ан ти: ет ни чес ки, по ло-
ви, въз рас то ви, по ли ти чес ки. По не же в ан тич ния гръ ко-рим ски свят от при ви ле-
ги я та на граж дан ство то са ли ше ни поч ти всич ки жи те ли на по ли са, уп рав ля ван 
фак ти чес ки от ед но мъж ко, ав тох тон но, срав ни тел но за мож но мал цин ство 
(спо ред за ко на на Пе ри къл граж да нин е мъж, сво бод но ро ден от ро ди те ли ати-
ня ни, кой то е на вър шил 31 го ди ни и при те жа ва зе мя). По доб ни ог ра ни че ния, 
прев ръ ща щи всич ки же ни, де ца, мла де жи  и чуж ден ци, ре ши ли да жи ве ят в да ден 
град, в мал цин ство, всъщ ност не са съ щес тву ва ли в ни то ед на древ на ци ви ли-
за ция. 
 В то зи кон тек ст би би ло край но по лез но да се ви дят как ви са кри те ри и те, 
по ко и то ели ни те и рим ля ни те са оп ре де ля ли се бе си ка то сво бод ни, а вар ва ри-
те – ка то ро би. Мо же би то ва се има пред вид в Прог ра ма та, ко га то за един ствен 
„раз ли чен” в кръ го зо ра и в све та на ели ни те и рим ля ни те се фик си ра вар ва ри нът 
(те ма 6. 5. раз лич ни ят в ан тич нос тта – гръ ко-рим ски ят свят и вар ва ри те). Проб-
ле мът е, че та ка пос та вен, въп ро сът во ди до две де фор ма ции в пред ста ви те за 
то ва „Кой е дру ги ят?”, по не же 1)  гръ ко-рим ски свят ка то та къв не съ щес тву ва – 
до сре да та на II в. пр. Хр. има елин ски по ли си и Ита лий ска рим ска фе де ра ция, а 
след то ва - рим ска про вин ция Ахйая, чий то ста тут по ни що не се раз ли ча ва от 
то зи на про вин ция Ма ке до ния, Тра кия или Мав ри та ния; 2) за ели ни те рим ля ни-
те са би ли ед ни от най-вар вар ски те „вар ва ри”, а рим ля ни те са ха рес ва ли Омир и 
Хе зи од, но са на ми ра ли елин ски те нра ви и по ве де ние за аб со лют но не ци ви ли-
зо ва ни. Нес лу чай но един стве ни ят култ, прес лед ван от Рим пре ди хрис ти ян ство-
то, то ва са Елив зин ски те мис те рии, заб ра не ни със за кон.
 С дру ги ду ми, фор му ли ра не то на по доб на мо но лит на ця лост „гръ ко-рим-
ски свят”, про ти во пос та вен на вар ва ри те, на пъл но из ключ ва пос ти га не то на ед-
на от ос нов ни те це ли на обу че ни е то по ис то рия (4) – да раз ви ва пред ста ви за 
ди на ми ка та и ево лю ци я та на цен нос ти те от епо ха та на Антич нос тта, за ло же ни в 
ос но ва та на съв ре мен на та ци ви ли за ция. По доб на фор му ли ров ка из ключ ва, без 
ни как во съм не ние и въз мож нос тта да се от крие ня как ва цен ност, нас ле де на в 
мо дер на та кул ту ра та от дру ги те ци ви ли за ции (в т.ч. и от тра ки те). Оттук ста ва 
не въз мож но съв ре мен но то об щес тво да се схва ща ка то мул ти кул тур но (по не же 
е плод от ево лю ци я та на гръ ко-рим ска та мо но кул ту ра). 
 През приз ма та на на ше то из след ва не - мал цин ства та във фо ку са на то-
ле ран тно то пат ри о тич но въз пи та ние, на ла га щи ят се до тук из вод е, че нас то я-
щи те учеб ни ци по ис то рия по оп ре де ле ние (по не же след ват за да де ни те в Прог-
ра ма та изис ква ния за по ня тий но ра зяс ня ва не и фак то ло ги чен обем) не да ват 
ни как ва пред ста ва по ни то един от цен трал ни те въп ро си, ко и то би тряб ва ло 
да се раз гле дат тък мо в кон тек ста на древ на та об ща ис то рия, за да мо гат 
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уче ни ци те да схва нат как то уни вер сал нос тта на фе но ме ни те пат ри о ти зъм 
и то ле ран тност към мал цин ства та, та ка и стрик тна та вре ме ва и ло кал на 
обус ло ве ност на  тех ни те  про яв ле ния:
 - Ко га, как и за що се фор ми рат пат ри о тич ни те наг ла си?
 Тук въп ро сът би мог ло тяс но да се об вър же с ро ля та на вой на та в ан тич-
ния свят (те ма, ина че ши ро ко зас тъ пе на в учеб ни ци те), как то и с ком плек са за 
бед ност и мла дост на елин ско то об щес тво, раз вит в кон тек ста на са мос рав не ни-
е то му с кул ту ри те на Еги пет, Пер сия, а от час ти и на Тра кия. Доб ре би би ло да се 
раз гле дат как то ат ро фи я та на на ци о нал но то чув ство у ели ни те в епо ха та на Ели-
низ ма, та ка и хи пер тро фи я та на „кул та към Рим и рим ския на род”, ха рак те рен за 
по-го ля ма та част от ис то ри я та на Рим.
 - Как реф лек ти ра пат ри о тич но то чув ство вър ху от но ше ни я та към вът-
реш ния и вън шния Друг?
 - Как ва е ро ля та на ре ли ги я та (нап ри мер при егип тя ни и ев реи) и по ли-
ти чес ка та сис те ма (при ели ни те и рим ля ни те) за фор ми ра не на пред ста ви те за 
соб стве на та уни кал ност и от там – за яс но де фи ни ра не на све та на Дру ги те ка то 
ка чес тве но раз ли чен от на шия?
 - Как ви са раз ли ки те и при ли ки те меж ду ос нов ни те мал цин ства в гръц-
кия по лис (же ни, де ца и мла де жи, чуж ден ци, бе зи мот ни) и мал цин ства та в 
съв ре мен но то де мок ра тич но об щес тво. Има ли гру пи, ко и то днес се счи тат за 
мал цин ства, бо ре щи се за пра ва та си, а в по ли си те не са фор ми ра ли по доб но 
мал цин ство (нап ри мер хо мо сек су а лис ти те)? Има ли гру пи, ко и то ние счи та ме 
за мал цин ства, по не же са на пъл но (ка то не за кон ни те емиг ран ти) или поч ти на-
пъл но (ка то зат вор ни ци те) ли ше ни от граж дан ски пра ва и ко и то в ан тич ни те де-
мок ра ции изоб що не са схва ща ни ка то мал цин ства (нап ри мер ро би те, ко и то не 
са схва ща ни ка то хо ра, а ка то „го во ря щи оръ дия на тру да”, или по ли ти чес ки те 
из гна ни ци, ко и то са „без род ни ци”, т.е. пос та ве ни из ця ло из вън за ко на и об щнос-
тта).
 - Има ли опи ти за ин тег ри ра не на вът реш ния и вън шния Друг?
 - Вът реш ни те или вън шни те кул тур ни им пул си до веж дат до иде я та, че 
иде ал на та ци ви ли за ция е та зи, в ко я то ня ма ни как ви по ло ви, на род нос тни, със-
лов ни, въз рас то ви и иму щес тве ни раз ли чия меж ду хо ра та? (Тук би мог ло да се 
раз гле да от но ше ни е то на раз лич ни те ре ли гии към вът реш ни те и вън шни те мал-
цин ства с ак цент вър ху хрис ти ян ско то уче ние ка то док три на, то тал но от ри ча ща 
пра во то на съ щес тву ва не до ри на иде я та за мал цин ство).

 Естес тве но, всич ки те зи из клю чи тел но важ ни въп ро си не би ха мог ли да 
бъ дат раз гле да ни ни то в учеб ни ци те, ни то в край но ос къд ни те ча со ве по ис-
то рия (51 за ця ла та го ди на). Тях но то пре неб рег ва не оба че се ри оз но оса ка тя-
ва не са мо и не тол ко ва ис то ри чес ка та кул ту ра на уче ни ци те, кол ко то тях но то 
граж дан ско и пат ри о тич но об ра зо ва ние и въз пи та ние. А тък мо пра вил но то и 
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нав ре мен но граж дан ско и пат ри о тич но об ра зо ва ние и въз пи та ние би ха по мог-
на ли на де ца та адек ват но да се ори ен ти рат в съв ре мен ния свят и в час тност 
– в съв ре мен но то бъл гар ско об щес тво, къ де то въп ро си те за от но ше ни е то към 
мал цин ства та, то ле ран тнос тта и па ра мет ри те на на ци о нал на та иден ти фи ка ция 
(пат ри о тич но то чув ство) ста ват все по-ос три. Ето за що те зи те ми би ха мог ли да 
бъ дат пос та ве ни и ра зис ква ни на се ми нар ни за ни ма ния, след ка то на уче ни ци те 
се пре дос та вят доб ре под бра ни ори ги нал ни из во ри по раз глеж да ни те въп ро си 
(при ме ри за под бор на по доб ни из во ри са при ло же ни в нас то я що то из да ние). 
Ня кои въп ро си, осо бе но те зи, ко и то пред по ла гат па ра ле ли меж ду ан тич но то и 
съв ре мен но то от но ше ние към мал цин ства та, е доб ре да бъ дат пос та ве ни за до-
маш на ра бо та с изис ква не уче ни ци те да прив ле кат при из гот вя не то на от го во-
ри те сво и те ро ди те ли. Не на пос лед но мяс то пре по да ва те ли те би ха мог ли да 
под гот вят са ми раз ра бот ка по пос та ве ни те или сход ни въп ро си и да обо га тят 
зна ни я та на сво и те уче ни ци с до пъл ни тел ни (т.е. из вън учеб ния ма те ри ал) зна-
ния. За да улес ним ко ле ги те, тук ще пред ло жим ед на при мер на раз ра бот ка за 
ал тер на тив но раз глеж да не на един епи зод от ан тич на та ис то рия с ак цент вър ху 
проб ле ми те на пат ри о тиз ма и мал цин ства та. Ста ва ду ма за из да ва не то на един 
за кон, за дъл жи тел но ци ти ран от всич ки мо дер ни из сле до ва те ли на па мет та, 
граж дан ско то об щес тво и на ци о на лиз ма – Дек ре тът за ам нис ти я та, и за пос лед-
ва лия не по-мал ко из вес тен, ши ро ко ко мен ти ран от спе ци а лис ти те по фи ло со-
фия и ети ка „Про цес сре щу Сок рат”.

 2.3. „дек ре тът  за ам нис ти я та” и осъж да не то на  Сок рат или:  как? 
кога? за що? и до кол ко?  ати ня ни те се на у ча ват да про ща ват 

(при ме рен урок за изяс ня ва не същ нос тта на ан тич на та и мо дер на та 
пред ста ва за то ле ран тност)
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 Две те ли ца на елин ска та Кла си ка

 Вся ка ци ви ли за ция има свой апо гей, пе ри од, в кой то тя из ди га най-ве-
ли ко леп ни те си па мет ни ци, ко га то из вър шва най-зна ме ни ти те си де ла, и ко га то 
ней ни те кла си ци съз да ват шед ьов ри те си, ко и то ще се пре вър нат в ета лон за 
бъ де щи те по ко ле ния. За Ела да епо ха та на Кла си ка та е през V в. пр. Хр. То ва е 
вре ме то на „Злат но то пет де се ти ле тие на Ати на”, ко га то фи ло со фи я та се ут вър-
жда ва с име на та на Про та гор, Сок рат и Пла тон, а Пе ри къл ук ра ся ва ак ро по ла на 
опо жа ре ния от Ксер кс град с ве ли ко леп ни те хра мо ве (на ко и то, след въз ста но-
вя ва не то им през XX в., мо жем и днес да се въз хи ща ва ме). През пе ти век ели ни те 
по беж да ват Пер сия, Хе ро дот съз да ва жан ра ис то рия, за да уве ко ве чи слав ни те 
де ла „на ели ни те и вар ва ри те”, Есхил пи ше зна ме ни ти те си дра ми, а Фи дий из-
вай ва ед но от чу де са та на све та – ста ту я та на Зевс в Олим пия. 
 Пе ти век оба че е и вре ме то, в ко е то ели ни те в про дъл же ние на 30  го ди-
ни во дят най-ужас на та граж дан ска вой на, из вес тна на ан тич ния свят поч ти до 
на ча ло то на на ша та ера. То ва е т. нар. Пе ло по нес ка вой на, ко я то ще бъ де дос-
тиг на та по жес то кост и брой на жер тви те ед ва през I в. пр. Хр. от граж дан ски те 
вой ни в Рим. През V в. пр. Хр. ати ня ни те осъж дат Те мис то къл – ге ро ят на бит ка та 
при Са ла мин, сет не фи ло со фа Анак са гор, ве ли кия скул птор Фи дий и Ту ки дид 
(бли зък съ миш ле ник на Пе ри къл, стра тег и ав тор на „Исто рия на Пе ло по нес ка та 
вой на”), а мал ко по-къс но и Пе рик ло вия пле мен ник Алки ви ад. Пос лед но то ще 
до ве де до по бе да та на Спар та във вой на та, по не же Алки ви ад пре дос та вя за бе-
ле жи тел ни те си стра те ги чес ки спо соб нос ти на по ли са, кой то му да ва убе жи ще 
(как то по-ра но е дал убе жи ще на Те мис то къл, Фи дий и Ту ки дид). 
 Всич ки учеб ни ци из тък ват ка то ос нов но ка чес тво на елин ска та кул ту ра 
стре ме жа към сво бо да, а в час тност на атин ска та – кул тът към де мок ра тич ни те 
сво бо ди, оли цет во ря ва ни от сво бод но то сло во. Но от при ве де ни те кла си чес ки 
при ме ри е оче вид но, че елин ски ят иде ал за сво бо да е твър де да леч от съв ре-
мен ния идел за сво бо да, кой то е плод на по ве че от дву хи ля до лет на ево лю ция. 
Ярки при ме ри за то ва раз ми на ва не меж ду на ши те и елин ски те пред ста ви за 
сво бо да та са Дек ре тът за ам нис ти я та (403 г. пр. Хр.) и пос лед ва ли ят про цес сре-
щу Сок рат (401-399 г. пр. Хр.).

 Дек ре тът за ам нис ти я та: при чи ни и същ ност

 В са мия край на Пе ло по нес ка та вой на в Ати на пос ле до ва тел но се ус та-
но вя ват два оли гар хич ни ре жи ма – уп рав ле ни е то на Сто те оли гар си и то ва на 
Три де се ти ма та ти ра ни (на ри ча на и са мо Трий сет те). При чи на та за на ла га не то 
на оли гар хич но уп рав ле ние са мо на пос лед но мяс то се дъл жи на под кре па та 
за атин ски те оли гар си, оказ ва на от Спар та. Основ ни ят им пулс на та зи про мя-
на е стре ме жът на Ати на да се доб ли жи в по ли ти чес ко от но ше ние до стра ни те, 
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във вой на та сре щу ко и то оче вид но гу би – Спар та и Пер сия. Атин ска та ти ра ния 
оба че е ед на аб со лют но из кус тве на сис те ма. Тя не раз по ла га ни то с ре ли ги оз ни-
те ос но ви на пер сий ска та те ок ра тич на мо нар хия, ни то със спар тан ско то прек-
ло не ние към оте чес тве ни те за ко ни, да де ни от Ли кург. На прак ти ка ти ра ни я та 
се из пол зва на от учас тни ци те в уп рав ле ни е то за раз чис тва не на лич ни смет ки 
(оли гар си те и ти ра ни те са бив ши ос тра ки зи ра ни ати ня ни, на ко и то е поз во ле-
но да се вър нат в по ли са си). Сти га се до аб сур дния за кон на Кри тий (един от 
глав ни те ге рои в Пла то но ви те „Ди а ло зи” и ли дер на Трий сет те), спо ред кой то 
Трий сет те имат пра во да уби ят все ки ати ня нин, кой то не фи гу ри ра в спи съ ка на 
„Три те хи ля ди доб ри граж да ни”.  То ва по ве де ние на ти ра ни те пре диз вик ва ре ак-
ция от стра на на т. нар. де мок ра тич на пар тия, ко я то през 403 г. ус пя ва със си ла 
да зав зе ме влас тта в Ати на (Кри тий е убит в ед на от бит ки те). 
 Въп ре ки по бе да та на де мок ра тич на та пар тия, атин ско то об щес тво ос та-
ва ряз ко раз де ле но на мно жес тво „про ти ра нич ни”, „ан ти ти ра нич ни” и „де мок ра-
тич ни” гру пи ров ки. Мно зи на граж да ни не се чис лят към ни коя от по со че ни те 
гру пи, а тър сят лич но от мъ ще ние за не щас ти я та, ко и то са би ли при ну де ни да 
из тър пят за ра ди вой на та със Спар та, а пос ле и по вре ме на оли гар хич ния те рор. 
Точ но в та зи си ту а ция е из да ден Дек ре тът за ам нис ти я та. Спо ред то зи дек рет на 
граж да ни те на Ати на „е заб ра не но да си спом нят за (из вър ше ни те) зли ни”. Спаз-
ва не то на дек ре та е оси гу ре но и с клет ва пред бо го ве те, ка то оне зи, ко и то се ос-
ме лят да си спом нят (или да при пом нят на дру ги те), са зап ла ше ни с прок ля ти я-
та, на ла га ни на все ки клет воп рес тъп ник (Арис то тел, Атин ска та по ли ти ка). Цел та 
на за ко на без съм не ние е да пред па зи атин ско то об щес тво от по ред на въл на 
на на си лие над по ли ти чес ки те мал цин ства (ко и то мал цин ства пре ди 403 г. са 
пред став ля ва ни от про тив ни ци те на ти ра ни те и оли гар си те, а след 403 г. пр. Хр. 
– точ но об рат но то – от тех ни те при вър же ни ци). И та зи цел от час ти е пос тиг на та, 
по не же спом ня не то на из вър ше ни те зли ни е при рав не но до све то тат ство, а 
све то тат ство то във всич ки ан тич ни об щес тва е на каз ва но със смърт. Та ка на 
прак ти ка заб ра ва та на оп ре де ле ни фак ти се прев ръ ща в ин сти ту ция, ох ра ня-
ва на как то от граж дан ски те, та ка и от ре ли ги оз ни те за ко ни. 
 Един чо век, оба че – Сок рат - из глеж да не е ис кал да заб ра ви, а мо же би 
по бе ди те ли те от де мок ра тич на та пар тия не са ис ка ли да го заб ра вят. Сок рат не 
са мо е бил учи тел на мно зи на ти ра ни и оли гар си (в т.ч. на Кри тий). Той е бил 
бли зък при я тел на Фи дий, Аспа зия, Пе ри къл, Алки ви ад – все лич нос ти, или осъ-
де ни на из гна ние от атин ския на ро ден съд (т. нар. Остра ки зъм), или по до зи ра ни 
от де мо са в ан ти де мок ра тич ни нас тро е ния. Освен то ва Сок рат е бил мо же би 
най-по пу ляр на та фи гу ра в Ати на през раз глеж да ния пе ри од. Ето за що не е учуд-
ва що, че са мо две го ди ни след Дек ре та за ам нис ти я та уп рав ля ва щи те ор га ни зи-
рат про це са сре щу Сок рат – сим во ла на она зи граж дан ска съ вест и па мет, ко и то 
пре чат на хо ра та да пом нят, че тряб ва да заб ра вят.   
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 Учи те лят сре щу заб ра ва та

 Обви не ни я та сре щу Сок рат са три: че не ува жа ва бо го ве те на пред ци те; 
че въ веж да но ви бо го ве и че раз вра ща ва с уче ни е то си мла деж та. Тъй ка то за ан-
тич ни те ели ни „пат ри а” бук вал но оз на ча ва „пре да де но то/нас ле де но то от пред-
ци те”, не за чи та не то на пре да ни е то е оце ня ва но ка то лип са на пат ри о ти зъм. С 
дру ги ду ми – Сок рат (за ко го то впро чем всич ки ати ня ни зна ят, че мно гок рат но 
е во ю вал за род ния по лис сре щу Пер сия и Пе ло по нес кия съ юз, спа ся вай ки нап-
ри мер жи во та на Алки ви ад и Ксе но фонт) е об ви нен и осъ ден на смърт за ра ди 
лип са на пат ри о ти зъм.  То ва е мо же би пър ва та, но със си гур ност не е пос лед-
на та по доб на при съ да. Сок рат е осъ ден да из пие от ро ва, как то и доб ро вол но 
пра ви (въп ре ки ор га ни зи ра но то от уче ни ци те му бяг ство от зат во ра).
 Сок рат е не са мо пър ви ят осъ ден на смърт елин ски фи ло соф. Той е мо же 
би и пър ви ят чо век, при ел да ум ре доб ро вол но за вя ра та си, по не же та зи вяр-
ва е би ла убе де ност в без си ли е то на фи зи чес ка та смърт пред нет лен ния дух. 
Сок рат всъщ ност не е от ри чал тра ди ци он ни те гръц ки бо жес тва, но е вяр вал и 
усър дно е про по вяд вал, че у все ки чо век има дух (дай мон), кой то го нап рав ля ва, 
каз вай ки му кое е доб ро и кое – зло. Не по-сла бо е вяр вал и не по-мал ко усър-
дно е про по вяд вал, че ду ша та на чо ве ка, кой то е след вал пъ ти ща та на доб ро то, е 
без смър тна. Нес лу чай но не го ви те уче ни ци Пла тон и Арис то тел мно гок рат но по-
къс но са дис ку ти ра ни в из точ ния хрис ти ян ски свят ка то евен ту ал ни кан ди да ти 
за свет ци. Не е слу чай но съ що, че бъл гар ски те зог ра фи ще изоб ра зя ват три ма та 
ве ли ки учи те ли на Ела да – Сок рат, Пла тон и Арис то тел (до ри два де се ти на ве ка 
след смър тта им) ка то свет ци, на рав но с ца ре те и про ро ци те на Дре вен Изра ил. 
 Нак рая, Сок рат е пър ви ят чо век, кой то въз дей ства вър ху бъ де ще то по-
сил но със смър тта си, от кол ко то с жи во та и уче ни е то си (са ми ят той не е ос-
та вил до ри един соб стве но ръч но на пи сан ред). Ето за що по-къс но го ле ми хрис-
ти ян ски бо гос ло ви ка то Кир ке гор ще се опит ват да ви дят при ли ки те и раз ли ки те 
меж ду жи во та и ги бел та на Сок рат и на са мия Ии сус Хрис тос. Сок рат оба че въз-
дей ства със смър тта си не на сво и те съг раж да ни и не на сво и те съв ре мен ни ци. 
Кон крет но за Ати на един стве ни ят пряк ефект от осъж да не то и убий ство то на 
Сок рат е, че не го ви те пос ле до ва те ли, на че ло с Пла тон, бя гат в Ме га ра при съ-
миш ле ни ка си Евклид (а в Ати на се иг ра ят ко ме ди и те на Арис то фан, ко и то ос ми-
ват Сок рат). 

 Исто ри чес ки по у ки от Дек ре та за ам нис ти я та и Про це са сре щу 
Сократ
 
 С емиг ра ци я та на сок ра ти ци те в Ме га ра в края на V и на ча ло то на IV в. 
пр. Хр. уп рав ля ва щи те в Ати на пос ти гат цел та си – да от стра нят оне зи, ко и то 
пре чат на на ро да да пом ни, че тряб ва да заб ра ви. В по-да леч на пер спек ти ва, и 
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в кон тек ста не са мо и не тол ко ва на атин ска та, кол ко то на чо веш ка та ис то рия, 
се сбъд ват про ро чес ки те пред смър тни ду ми, из ре че ни от Сок рат към съг раж-
да ни те му: „Аз твър дя, ати ня ни, че, ка то ме уби ва те, вед на га след то ва ще бъ де те 
на ка за ни по-жес то ко...  Ка то нап ра вих те то ва се га, вие мис лих те да се из ба ви те 
от не об хо ди мос тта да дър жи те смет ка за своя жи вот. Аз ви каз вам, че с вас ще се 
слу чи точ но об рат но то. А имен но ще се по я вят мно го по ве че изоб ли чи те ли про-
тив вас, ко и то до се га въз дър жах... За що то, ако мис ли те, че ка то уби ва те хо ра, ще 
зас та ви те дру ги те да не ви по ри ца ват за то ва, че не жи ве е те спра вед ли во, то вие 
се заб луж да ва те. Та къв на чин на са мо за щи та не е ни то на пъл но на деж ден, ни то 
до бър. Най-доб ри ят на чин е да не зат ва ря те ус та та на дру ги те и са ми да се стре-
ми те да ста не те кол ко то е въз мож но по-доб ри.” (Пла тон, Апо ло гия на Сок рат, 39).
Как то пред виж да Сок рат, къ сог ле до то, кон фор мис тко, ма ни пу ли ра но от де ма го-
зи те си и заб луж да ва но, че е най-сво бод но то и спра вед ли во атин ско об щес тво, 
е осъ де но да бъ де по ри ца ва но и съ де но от дру ги, не та ка доб ро на ме ре ни ка то 
не го, кой то е от дал це лия си жи вот на род ния по лис. След Пе ло по нес ка та вой на 
Ати на, про го ни ла най-свет ли те си умо ве, дей стви тел но ни ко га не връ ща пре-
диш на та си сла ва и бля сък, ка то пос ле до ва тел но па да под ма ке дон ска и рим ска 
власт, а по-къс но, през Сред но ве ко ви е то, ще бъ де тре тос те пен но за не ма ре но 
ви зан тий ско се ло.
 Съд ба та на Сок рат е без съм не ние пре дуп реж де ние не са мо за то ва, че 
ко га то ми лос тта, пред став ля ва ла дъл го вре ме уни кал на цар ска при ви ле гия, се 
пре вър не в ин сти ту ци я та ам нис тия, мо же да за гу би същ нос тта си на ху ман но 
по мил ва не и да се из ро ди в без прин цип на ам не зия. Тя е пре дуп реж де ние и за 
най-опас на та клоп ка, сто я ла ня ко га и до днес сто я ща пред де мок ра ци я та – да не 
се пре вър не в ти ра ния на мно зин ство то34.
  Без съм не ние Сок рат не се при ми ря ва с ам нис ти я та един стве но в ка чес-
тво то й на нез дра вос лов на за об щес тво то ам не зия. В ис то ри я та е има ло мно го 
слу чаи, ко га то уп рав ля ва щи те са при бяг ва ли до ме то ди, сход ни с атин ския дек-
рет от 403 г. пр. Хр. Та ка нап ри мер още в дре вен Еги пет опи тът за ре ли ги оз ни 
ре фор ми на Ехна тон (XIV пр. Хр.) е све ден до осъж да не на заб ра ва на лич нос тта 
и де ло то на фа ра о на. Име то и об ра зи те му са из три ти, сто ли ца та му Ахе та тон 
е по гъл на та от пя съ ци те и ни кой не го во ри и не пи ше по-къс но за не го. Вяр-
но е, че днеш на та ар хе о ло гия и под бу де ни те от ней ни те от кри тия ро ма нис ти 
ус пя ха да въз кре сят (а до го ля ма сте пен и да до из мис лят) спо ме на за Ехна тон. 
То ва оба че не про ме ня фак та, че древ ни те егип тя ни са спес ти ли го не ни я та сре-
щу при вър же ни ци те на фа ра о на, заб ра ня вай ки им да се из да ват, че са не го ви 
при вър же ни ци. При кан вай ки не съг лас ни те да на пус нат Еги пет, те са спес ти ли 
и гро зя ща та стра на та граж дан ска вой на, ко я то би би ла па губ на пред вид над-
вис на ла та хет ска опас ност. По съ щия на чин мал ко по-къс но фа ра о нът Рам зес II 

34 Най-вече този аспект на разгледаните тук събития, с акцент върху непреходната актуалност на темата, се 
опитва да интерпретира Стефан Цанев в пиесата си „Последната нощ на Сократ”.
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„заб ра вя”, че вой ска та му е де зер ти ра ла пред бит ка та с хет ския цар Ха ту си ли III 
при р. Оронт (1280 г. пр. Хр.) и на каз ва вой ни ци те си… с от не ма не на над ни ца та 
за де ня на бит ка та. И от но во по съ щия сце на рий в Рим „о съж да не то на заб ра ва” 
(damnatio memoriae/ дам на цио ме мо рие) се прев ръ ща ед ва ли не в пос то ян на 
ин сти ту ция, ко я то „из три ва” от па мет та не са мо лич нос ти, а и це ли на ро ди (нап-
ри мер ет рус ки те). 
 В зо ра та на Сред но ве ко ви е то, в раз га ра на съз да ва не то на хрис ти ян-
ска та дог ма, са раз ра бо те ни два по доб ни ме ха низ ма за за дъл жи тел но заб ра-
вя не на оп ре де ле ни лич нос ти и тех ни те уче ния. Пър ви ят на чин е осъж да не на 
лич нос тта и/или уче ни е то й на Все лен ски съ бор с про из на ся не на „Ана те ма” 
(Прок ля тие/Заб ра ва). Вто ри ят ва ри ант е ди рек тно прок ла ми ра не от стра на на 
им пе ра то ри те на заб ра на хо ра та да дис ку ти рат по вер ски въп ро си. На прак ти-
ка съ що то пра ви ве ко ве по-къс но (през 1598 г.) и из вес тни ят Нан тски едикт (на 
то ле ран тнос тта), сло жил край на кър ва ви те вой ни меж ду ху ге но ти (френ ски те 
про тес тан ти) и ка то ли ци. Мо дер на та и Съв ре мен на та ис то рия пред ла гат мно го 
още по-крас но ре чи ви при ме ри за при чи ни те, ха рак те ра и ре зул та ти те от при-
ла га не то на сход ни „за ко ни за заб ра ва та”. По ня ко га „ам нис ти и те” са ус пеш ни 
(как то в Еги пет и в Рим), друг път са на пъл но без ре зул тат ни или нап ра во имат 
об ра тен на очак ва ния ефект. Основ на та раз ли ка, во де ща до ус пе ха или кра ха на 
та ки ва мер ки, е да ли те ре ал но це лят и ре ал но оси гу ря ват или са мо фор мал но 
прок ла ми рат за щи та та на оно ва мал цин ство, в чи я то пол за са из да де ни. За що то 
при фор мал но из да ва не на „е дик ти на ам нис ти я та” те са мо на соч ват (по ня ко га 
на пъл но съз на тел но) от ри ца тел ни те енер гии в об щес тво то точ но към обек та, 
кой то на те о рия тряб ва да за щи та ват. Точ но та къв е слу ча ят с осъж да не то на 
Сок рат. И точ но та ки ва са слу ча и те на мно го за ко ни, но се щи име „За за щи та на 
мал цин ства та”.

 Сок рат ка то ти пи чен пред ста ви тел на по лис но то граж дан ство и 
гово ри тел на мал цин ства та в елин ския свят

 Лич нос тта, уче ни е то и граж дан ска та по зи ция на Сок рат са на пъл но мис-
ти фи ци ра ни как то от ла ко нич ни те му би ог ра фии, та ка и от не а дек ват ния илюс-
тра ти вен ма те ри ал в учеб ни ци те. Пос лед ни ят обик но ве но се свеж да или до 
чер но-бя ла сним ка на не го вия бюст, или до иди лич но-ро ман тич на та фрес ка на 
Ра фа ел, пред ста вя ща Сок рат и ня кои от най-зна ме ни ти те Сок ра то ви уче ни ци 
на че ло с Пла тон, Арис то тел и Ксе но фонт, по тъ на ли в сво бод на, спо кой на, въз ви-
ше на фи ло соф ска дис ку сия пред Ака де ми я та (вж. Прос ве та, с. 103. Бул вест 2000, 
с. 101, АзБу ки Прос ве та, с. 101 и 115). Фрес ка та на Ра фа е ло на ис ти на е прек рас на 
и мно го точ но от ра зя ва край но ис то ри чес ки не а дек ват но то, за то ва и из пъл не но 
с мно жес тво анах ро низ ми, но на пъл но съ об ра зе но с нуж ди те на сво е то вре ме, 
ко е то е XVI век (!),  иде а ли зи ра не на елин ска та ан тич ност, в час тност на атин ска-



44

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

та кул ту ра, от ре не сан со ви те дей ци. Тя оба че, как то ста ва пре дел но яс но от тук 
пред ло же ни те фак ти, ос но ва ни на ори ги нал ни те, съв ре мен ни из во ри, ня ма ни-
що об що с ре ал на та съд ба на елин ски те фи ло со фи в Ати на. 
Ако се тър си илюс тра ти вен ма те ри ал, реп ре зен та ти вен за раз глеж да ни те вре-
ме, мяс то и съ би тия, най-доб ри ят из бор би бил кар ти на та „Смър тта на Сок рат”, 
де ло на Жак Луи Да вид (1787 г.), нес лу чай но по мес те на в на ча ло то на тек ста. 
То ва, раз би ра се, не оз на ча ва, че Сок рат е ге рой бун тар, за ги нал, по не же се е 
про ти во пос та вил на съ щес тву ва щия ред.
Исто ри я та на Сок рат е нап ра во хрис то ма ти ен при мер как то за от но ше ни е то на 
граж да ни те към мал цин ства та, та ка и за съд ба та на граж да ни те, ока за ли се част 
от мал цин ства та в елин ския свят. От ед на стра на той е ти пи чен елин, под чи нен 
из ця ло на пред раз съ дъ ци те на сво е то об щес тво: за не го ро би те на прак ти ка не 
са чо веш ки съ щес тва, ма кар Ди о ген Ла ер ций да спо ме на ва, че Сок рат сам да е 
бил из вес тно вре ме роб; спо ред из каз ва ни я та на Сок рат – пре да де ни от но во от 
Ди о ген - же ни те са ка то гъс ки те, но не сна сят яй ца, а раж дат де ца, а зли ят им 
нрав ка ля ва ха рак те ра на мъ же те; спо ред „Пи рът” на Пла тон Сок рат е спо де лял 
ма со во то схва ща не на то га ваш ния елит, че лю бов та и вер нос тта меж ду мъ же те 
е ед но от най-прек рас ни те про яв ле ния на Ерос, а спо ред по ве че то слу хо ве за 
Сок рат фи ло со фът е бил влю бен в Алки ви ад (ко му то пре от стъ пил наг ра да та си 
за храб рост);  де ца та се по я вя ват в по лез ре ни е то на фи ло со фа са мо ка то „мла де-
жи”, ко и то тряб ва да бъ дат доб ре въз пи та ни и да ста нат доб ри граж да ни, опо ра 
на по ли са си. Спо ред слу хо ве те Сок рат до ри имал две же ни ед нов ре мен но (Ми-
ро и пос ло вич но зла та Ксан ти па), по не же за ра ди жер тви те на вой ни те и чу ма та 
Ати на се нуж да е ла от по ве че граж да ни и из ля зъл за кон ати ня ни те да имат по ве-
че де ца; чуж ден ци те не въл ну ват изоб що Сок рат, ос вен ако не из пол зва ня кой 
при мер за на зи да ние на съг раж да ни те си; бед ни те ин те ре су ват фи ло со фа още 
по-мал ко, ма кар то ва да се дъл жи на соб стве на та му прис трас тност към скром-
ния, до ри ас ке ти чен на чин на жи вот; фи ло со фи те-со фис ти, по е ти те и ре то ри те 
са един стве ни те мал цин ства (но те са в сре ди те на уп рав ля ва що то мал цин ство), 
вър ху Сок рат с удо вол ствие из пол зва из вес тна та си иро ния. Нес лу чай но и три-
ма та об ви ни те ли на Сок рат (Анит, Ли кон и Ме лет) са тък мо от сре ди те на за сег-
на ти те по е ти и фи ло со фи.
 Па ра лел но Сок рат пос та вя сред сво и те учи те ли ме гар ка та Аспа зия и 
ман ти ней ка та Ди о ти ма, с ко е то оче вид но от ри ча ти пич но то елин ско (и не ряд ко 
де мон стри ра но от са мия не го) от но ше ние към же на та ка то съ щес тво, неп ри год-
но за ви со ки ум стве ни дей нос ти. За не го най-цен но то в чо ве ка е без смър тна та 
му ду ша, ко я то но си все ки – идея, не ми ну е мо включ ва ща и же ни те, и де ца та, и 
ро би те, и чуж ден ци те, и со фис ти те и по е ти те в кръ га на дос той ни те за въз хи ще-
ние най-вис ши тво ре ния. 
 С дру ги ду ми, Сок рат, ма кар да е ти пи чен кла си чес ки елин, е и ти пи чен 
пред ста ви тел на най-труд но де фи ни ру е мо то, но за смет ка на то ва ви на ги и нав-
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ся къ де осо бе но усър дно по тис ка но мал цин ство – мал цин ство то на ина ко мис-
ле щи те. След про це са, без съм не ние, Сок рат ста ва го во ри тел и на най-чуж до то 
на об щес тво то мал цин ство – мал цин ство то на осъ де ни те на смърт, ко и то на 
прак ти ка ве че не са част не са мо от со ци у ма, а и от са мия свят на жи ви те. 
 Впро чем ати ня ни те съ жа ли ли за осъж да не то на Сок рат вед на га след 
убий ство то му и в знак на раз ка я ние му из диг на ли брон зо ва ста туя. Но, по не же 
би ли кла си чес ки ати ня ни и раз би ра ли сво бо да та и от го вор нос тта за сво и те 
ре ше ния по кла си чес ки атин ски на чин, осъ ди ли за ра ди ги бел та на Сок рат Ме-
лет на смърт, а Анит и ос та на ли те учас тни ци в об ви не ни е то – на из гна ние. (вж. 
При ло же ние I 1-6)

 3. Отсъс тва ща та за дъл жи тел на те ма в учеб ни ци те по ис то рия 
за VIII клас – мал цин ства та.

 3.1. Изис ква ния на нор ма тив на та ба за

 Как то бе ше под чер та но, в прог ра ми те за V, VI, и VII клас до ри не се на-
мек ва за въз мож ност раз глеж да ни те об щес тва да поз на ват фе но ме на „мал цин-
ство”. Ето за що е дос та из не над ва що, ко га то в прог ра ма та за VIII клас из вед нъж 
се очак ва в ре зул тат на ус во е ния ма те ри ал уче ни кът да „раз би ра рис ка да бъ деш 
раз ли чен”, т.е. – да схва ща същ нос тта и ро ля та на мал цин ства та през Сред но ве-
ко ви е то (3.6). Всъщ ност от кон тек ста на ци ти ра на та точ ка в прог ра ма та (ко я то 
един стве на тре ти ра ин те ре су ва ща та ни те ма) ста ва яс но, че под „раз ли чен” се 
раз би ра ере ти кът и – рес пек тив но, под „мал цин ства” се раз би рат из пра ви ли те 
се сре щу об щес тво то „из бра ни ци” ере ти ци (!?). От по доб на фор му ли ров ка и ог-
ра ни ча ва не на проб ле ма се оказ ва, че по не же мал цин ства та са ере ти чес ки те 
об щнос ти, то те са по ро де ни от хрис ти ян ска та ци ви ли за ция и по-кон крет но 
– от не то ле ран тнос тта на ор то док сал ни те хрис ти я ни към ере ти ци те, ко и то са 
се мис ле ли за по-доб ри хрис ти я ни от оне зи, приз на ва щи офи ци ал на та хрис ти-
ян ска цър ква и дър жа ва. Съв сем от дел но от те ма та за мал цин ства та (ко и то са 
ере ти ци те) се пос та вя изис ква не за раз глеж да не на пред ста ви те за мъ жа и на 
же на та (ко е то ве ро ят но оз на ча ва да се обър не вни ма ние на же на та ка то „дру-
ги я” в сред но ве ков но то об щес тво) и пред ста ва та за „дру гия” (ко е то изоб що не 
е яс но как во би мог ло да оз на ча ва, при по ло же ние, че ере ти кът и же на та не са 
част от та зи дру гост).
 По ня ти е то пат ри о ти зъм от със тва на пъл но, ка то ак цен тът па да вър ху 
„раз лич ни те фор ми на ин тег ра ци я та на пле ме на та” в рим ска та хрис ти ян ска 
сис те ма и „ут вър жда ва не то на те ри то ри ал ни те дър жа ви”. 
 Как то и в пред ход ни те учеб ни прог ра ми, и в та зи не се пред виж да и не се 
изис ква уче ни ци те да раз съж да ват вър ху по ня ти е то то ле ран тност и не го-
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ви те сво е об раз ни из ме ре ния и про яв ле ния през Сред но ве ко ви е то. По ня ти е то 
„то ле ран тнос т” е мас ки ра но зад аб страк ци я та на „об щи те хрис ти ян ски цен нос-
ти”, и „цен нос ти, об щи за хрис ти ян ство то и ис ля ма”. Ве ро ят но съ ща та цел има 
из вед нъж по я вя ва щи ят се фе но мен „об щес тве но мне ни е”, чи я то ро ля във фун-
да мен тал ни те съ би тия (нап ри мер в про веж да не то на Кръс то нос ни те по хо ди) 
уче ни ци те тряб ва да мо гат да схва щат. 
 До кол ко не а дек ват ни са те зи фор му ли ров ки, упо ри то це ля щи да из бег-
нат или под ме нят цен трал ни те за схва ща не то на ис то ри чес кия про цес по ня тия 
„пат ри о ти зъм”, „мал цин ства” и „то ле ран тнос т” е оче вид но до ри са мо от след ния 
при мер: в стан дар та “Опре де ля при над леж ност към об щност въз ос но ва на 
ези ко ви и ре ли ги оз ни осо бе нос ти”  очак ва ни те ре зул та ти са:

1. Да ва при ме ри за свет ци пок ро ви те ли на ет ни чес ка та об щност в 
Бъл га рия, Фран ция и Англия; 

2. Раз гра ни ча ва ро ля та на ези ко ва та и ре ли ги оз на при над леж ност за 
при до би ва не на граж дан ски ста тут във Ви зан тия;

3. По соч ва ре ли ги оз ни те и ези ко ви ас пек ти на де ло то на св. св. Ки рил и 
Ме то дий за при об ща ва не то на сла вя ни те към ев ро пей ска та ци ви ли за-
ция;

4. Да ва при ме ри за ро ля та на уни вер сал ни те ези ци на Сред но ве ко ви е то 
(ла тин ски, гръц ки, ста ро бъл гар ски) за кул тур ния и тър гов ски об мен в 
Евро па.

 Изглеж да тук ав то ри те на прог ра ма та са има ли пред вид мно го важ но то 
зна ние и уме ние уче ни кът да мо же да из веж да раз ли ки те меж ду на род нос тна и/
или дър жав на мик ро об щност и ре ли ги оз на и/или ези ко ва мак ро об щност. Те зи 
мно го важ ни зна ния и уме ния оба че по ни ка къв на чин не мо гат да бъ дат ус во-
е ни от учеб ни ци те по ис то рия. В пос лед ни те, ко и то по не об хо ди мост стрик тно 
след ват прог ра ма та, по ня ти е то на род мно го вни ма тел но не се упот ре бя ва в 
кон тек сти, ко и то би ха мог ли да го свър жат с по ня ти е то пат ри о ти зъм (нап ри мер 
сре ща се в съ че та ние с „път/миг ра ци я”, но не и с „дър жа ва/ре ли гия/ерес”35), а по-

35  Срв. сътветно текста в програмата:  Тема 4. Конфликти и контакти в Средновековна Европа.
1.Поклонничество и свещени места.
2.”Новите” народи и тяхното движение: германци, славяни, българи.
3.Стопанска експанзия и технологии  в Средновековна Европа.
4. Кръстоносните походи и Великите географски открития.
5.Пътища и миграции в Средновековна Европа.
6.Знанието и неговите реликви.

Очаквани резултати:
1. Проследява по-значимите миграционни движения в средновековна Европа и аргументира ролята им за 
уникалното етническо и културно разнообразие на европейската цивилизация.
2. Сравнява средновековната и съвременната идея за пътуване и обяснява причините за разликите помежду им.
3. Разграничава икономически и идеологически причини за промените в търговската и пътнотранспортната 
мрежа на европейския континент през Средните векове.
Проследява по-значимите миграционни движения в средновековна Европа и аргументира ролята им за 
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ня ти я та език и кул ту ра не се упот ре бя ват съ от вет но в кон тек ст, кой то би мо гъл 
да на ве де на ми съл та за мал цин ство (вж. при ме ра по-го ре т. 3 и т. 4).
 Все пак тряб ва да се под чер тае, че ав то ри те на учеб ни ци те тук са мно го 
по-об ла го де тел ства ни от те зи в еки пи те, ра бо ти ли нап ри мер над учеб ни ци те за 
VI и VII клас. За те зи учеб ни ци още не е би ло в си ла за дъл жи тел но то съ дър жа ние. 
Ето за що три те одоб ре ни учеб ни ка за VIII клас („Ану бис” - Г. Ка за ков, М. Дон ко ва; 
„Свят. На у ка” - Хр. Ма та нов, Г. Со ти ров, Л. Стан чев и „Прос ве та” - Пл. Пав лов, Ал. 
Ни ко лов, М. Де лев, М. Бо се ва) са на ис ти на три раз лич ни учеб ни ка, чи и то ав то-
ри са се опи та ли по свой на чин да пре о до ле ят не съ вър шен ства та в за дъл жи тел-
на та прог ра ма.

 3.2. Проб ле мът за ре ли ги оз ни те об щнос ти и ре ли ги оз ни те мал цин ства

 3.2.1. Хрис ти ян ска та об щност или за прок ла ми ра ния край на мал цин-
ства та.

 Без съм не ние иде о ло ги я та на ран но то хрис ти ян ство е осо бе но бла го да-
тен ма те ри ал за раз съж де ния око ло въп ро си те кои са ос нов ни те мал цин ства в 
ан тич ния свят и как ги въз при е ма но ва та вя ра, на ко я то от IV в. пред стои да ста-
не до ми ни ра що из по ве да ние на Рим ска та им пе рия.
 Сред най-чес то ци ти ра ни те па са жи от Но вия за вет са ду ми те на св. ап. 
Па вел към Га ла тя ни „Ня ма ве че и у де ин, ни елин; ня ма роб, ни сво бод ник; ня ма 
мъж ки пол, ни жен ски; за що то всич ки вие ед но сте в Хрис та Ии су са (Га лат. 3:28), 
ко и то поч ти дос лов но се пов та рят в не го во то пос ла ние до Ко ло ся ни: „Ня ма ни 
елин, ни и у де ин, ни об ре за ние, ни не об ре за ние, ни вар ва рин, ни скит, ни роб, 
ни сво бод ник, а всич ко и във всич ко е Хрис тос“ (Ко лос. 3:11). „Поч ти” дос лов но, 
по не же ако обър нем вни ма ние на под чер та ни те ве че не съ щес ту ва щи вът реш-
ни де ле ния в об щнос тта ще ви дим, че два та тек ста се до пъл ват, от ри чай ки на 
прак ти ка всич ки вът реш ни дру ги, ко и то рим ски те граж да ни-хрис ти я ни са мо-
же ли да иден ти фи ци рат: 
 - ро би те (ко и то ве че ста ват хо ра и за то ва мо гат да офор мят мал цин ства); 
 - же ни те (ве че виж да ни ка то ед нак ви с мъ же те по съ щия на чин, по кой то 
суб стан ци о нал но и он то ло гич но рав ни са ро би те и сво бод ни те или ски ти те и 
ели ни те); 
 - ри ту ал но раз гра ни ча ва щи се ре ли ги оз ни гру пи (сим во ли зи ра ни чрез 
„об ря за ни те” и „не об ря за ни те”); 
 - чуж ден ци те („вар ва ри те”, т.е. чуж ден ци те, ко и то жи ве ят бли зо, чес то в 
са ми те рим ски гра до ве, и „ски ти те” – да леч ни те, по лу ми тич ни чуж ден ци).
 Един стве но еки път на учеб ни ка на из да тел ство „Ану бис” се въз пол зва от 

уникалното етническо и културно разнообразие на европейската цивилизация
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въз мож нос ти те, пре дос та вя ни от ци ти ра ни те но во за вет ни тек сто ве, за да пред-
ста ви яс но го ля ма та, ис тин ска та но вост на Хрис то во то уче ние – из рав ня ва не то 
на хо ра та ка то рав ни пред Бо га Бо жии тво ре ния. „Но ви ят чо век” – зак люч ват ав-
то ри те след пред ста вя не на ста рия и но вия въз глед за чо ве ка – и но ви ят „из бран 
на род” е то зи, кой то вяр ва в Хрис тос. А „вя ра та е ед на за всич ки хрис ти я ни, кол-
ко то и да се раз ли ча ват те по кръв, по со ци ал но по ло же ние, по тра ди ции, по пол 
или по цвят на ко жа та” (с. 11). Отно во са мо в то зи учеб ник уче ни ци те се за поз на-
ват с хрис ти ян ство то ка то мо рал но, етич но и со ци ал но уче ние, ос но ва но на лю-
бов та към ближ ния (ко я то е из раз на лю бов та към Бо га). В ос та на ли те учеб ни ци 
за VII и VIII клас, за ко и то те ма та за по я ва та, същ нос тта и раз прос тра не ни е то на 
хрис ти ян ство то е за дъл жи тел на  (съ от вет но в края и в на ча ло то на учеб ни ка), 
хрис ти ян ство то се пред ста вя из клю чи тел но, пър во - ка то прес лед ва но мал цин-
ство, а пос ле – ка то Цър ква. С дру ги ду ми, ак цен тът па да един стве но вър ху ин-
сти ту ци о нал ния ас пект и вън шни те ус ло вия пър во за прес лед ва не то, а пос ле 
за три ум фа на но ва та вя ра. В то зи кон тек ст на пъл но се пре неб рег ва ос нов ни ят 
вът ре шен им пулс за по бе да та на хрис ти ян ство то, а имен но - че то е пър ва та вя-
ра, прок ла ми ра ща аб со лют но то ра вен ство на хо ра та. 

 3.2.2. Хрис ти ян ска та цър ква и мю сюл ман ски ят мо рал – ано ма ли и те на 
ед но про ти во пос та вя не

 По со че ни ят под ход во ди да ед но край но не а дек ват но от ис то ри чес ка 
глед на точ ка пред ста вя не в учеб ни ци те на „Прос ве та” и „Свят. На у ка” на хрис ти-
ян ство то ка то ре ли гия на ин сти ту ци я та, а на по я ви лия се се дем ве ка по-къс но 
ис лям – ка то ре ли гия на мо ра ла. В стре ме жа да се от да де зна чи мо то на „дру га та” 
(ис лям ска та) кул ту ра и ве ро ят но с пре зум пци я та, че бъл гар ски те уче ни ци ня ма 
как да не са за поз на ти с мо ра ла и цен нос ти те на хрис ти ян ство то, ав тор ски те 
еки пи на те зи учеб ни ци сти гат да пред ста вя не на то ле ран тнос тта ка то цен ност, 
при съ ща на ис ля ма ка то та къв (а не ка то цен ност, при съ ща на три те ре ли гии на 
пи са ни е то, т.е. и у да и зъм, хрис ти ян ство и ис лям). Та ка ло гич но те ма та за то ле-
ран тнос тта ка то стил на меж ду ет ни чес ки те и меж ду кон фе си о нал ни те от но ше-
ния се ог ра ни ча ва до пред ста вя не то на то ле ран тнос тта към дру ги те на ро ди и 
към дру ги те ве ри в мю сюл ман ски те ха ли фа ти. То ва ог ра ни че ние е осо бе но от-
чет ли во в учеб ни ка на „Прос ве та”, къ де то из ра зът „ре ли ги оз на то ле ран тнос т”, от 
кой то впро чем ав то ри те на прог ра ми те из глеж да из клю чи тел но се при тес ня ват 
и за то ва изоб що не из пол зват, се по я вя ва ед ва ка то ха рак те рис ти ка на  ис лям-
ско то об щес тво и уче ние (вж. с. 35).
 То ва, че по доб но раз гра ни че ние меж ду хрис ти ян ство то ка то цър ква (и 
кул ту ра) и ис ля ма ка то ре ли гия (и ци ви ли за ция), ко е то при със тва в аб со лют-
но всич ки учеб ни ци за VІІІ клас, е ис то ри чес ки не а дек ват но, не оз на ча ва, че не 
съ щес тву ват из вес тни ис то ри чес ки ос но ва ния за по я ва та на ко мен ти ра но то 
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обър ква не. Пър во то от те зи ос но ва ния е, че ис ля мът на ис ти на ня ма струк ту ри и 
ин сти ту ции, с как ви то раз по ла га хрис ти ян ство то в по-го ля ма та част от сред но-
ве ков ния свят. Тук оба че се заб ра вя, че хрис ти ян ство то за паз ва пър вич на та си, 
не ин сти ту ци о нал на струк ту ра на прак ти ка нав ся къ де, къ де то кон стан ти но пол-
ска та и рим ска та власт не са дос та тъч но сил ни, т.е. – в ця ла та об шир на пе ри фе-
рия на ев ро пей ския и ма ло а зи ат ския свят. Освен то ва хрис ти ян ство то се връ ща 
към та зи струк ту ра нав ся къ де, къ де то след 632 г. се на ла га влас тта на ис лям ски-
те ха ли фи. Ина че ка за но, тук съ щес тву ва ед на из клю чи тел но важ на и бла го дат на 
за пред ста вя не на ед нак вос тта и раз ли чи я та меж ду две те ре ли гии те ма – те ма-
та за би то во то съ жи тел ство на хрис ти я ни и мю сюл ма ни (а и дру го вер ци) в ус-
ло ви я та на сла ба по ли ти чес ка власт (не за ви си мо да ли та зи но ми нал на власт 
е хрис ти ян ска или мю сюл ман ска). Та зи те ма при със тва са мо в учеб ни ци те, тре-
ти ра щи пе ри о да на ос ман ско то вла ди чес тво, и се ин тер пре ти ра един стве но в 
кон тек ста на от но ше ни я та на хрис ти ян ска та и мю сюл ман ска та рая в им пе ри я та 
(в уро ци те за все кид не ви е то). 
 Как во би мог ло да се нап ра ви, за да се ком пен си ра ед нос тран на та и в 
дъл бо ка та си същ ност пог реш на кар ти на, пред ста ве на в учеб ни ци те? 
 Най-лес ни ят на чин е да се срав нят Де сет те Бо жи за по ве ди в Биб ли я та и 
в Ко ра на, ка то се съ от не сат със съ от вет ния тек ст в Тал му да. Прин цип на та, из вес-
тна на все ки спе ци а лист, ед нак вост на те зи за по ве ди би би ла дос та тъ чен ар гу-
мент на уче ни ци те да се вну ши, че при сход ни вът реш ни и вън шни ус ло вия не 
би би ло ес тес тве но да се очак ват го ле ми раз ли ки в по ве де ни е то на хрис ти ян-
ска та, ис лям ска та и и у дей ска та ци ви ли за ция.  
 След ва ща та стъп ка е по-труд на – да се обяс ни за що все пак в по ве де ни-
е то на три те об щнос ти има тол ко ва се ри оз ни раз ли ки. Учеб на та прог ра ма ни то 
под сказ ва от го вор в то ва нап рав ле ние, ни то изис ква уче ни ци те на ис ти на да се 
за мис лят вър ху ге не зи са на кон флик ти те – рес пек тив но – вър ху ус пеш ни те и 
не ус пеш ни те ре ше ния за пре о до ля ва не то на те зи кон флик ти. То ва вни ма тел но, 
на пъл но умиш ле но дис тан ци ра не на фак ти те от ге не зи са им е за лег на ло още 
във фор му ли ров ки те на це ли те на учеб на та прог ра ма. Там в точ ка 1.  се изис-
ква пре по да ва не то по ис то рия в VІІІ клас : „Да из гра ди пред ста ва та за ис то ри-
я та на Сред но ве ко ви е то ка то про цес на раз ши ря ва не зо ни те на ци ви ли зо ван 
жи вот”, а в пос лед на та точ ка (6.) се нас то я ва, че пре по да ва не то тряб ва: „Да из-
граж да у уче ни ци те ак тив но от но ше ние към тра ди ци он ни те цен нос ти, фор ми-
ра ни на ос но ва та на ре ли ги я та”. За все ки про фе си о на лен ис то рик дъл бо ки ят 
за ми съл на те зи точ ки, пред вид под роб но то им раз шиф ро ва не в прог ра ма та, е 
пъл на мис те рия. Как во би мог ло да оз на ча ва „раз ши ря ва не на зо ни те на ци ви-
ли зо ван жи вот”? Да ли ста ва ду ма за ек спан зи я та на ев ро пей ска та хрис ти ян ска 
ци ви ли за ция и/или на ис лям ска та ази ат ска ци ви ли за ция? И как ли тряб ва да се 
раз би ра кул ти ви ра не то на „ак тив но от но ше ни е” у уче ни ци те към „цен нос ти те, 
фор ми ра ни на ос но ва та на ре ли ги я та”? Ка то кри ти чес ко от но ше ние на ба за та 
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на срав не ние? Или мо же би ка то да де ност, с ко я то тряб ва да се съ об ра зя ва ме по 
на чин, раз ли чен от он зи, по кой то се съ об ра зя ва ме с цен нос ти, въз ник на ли на 
не ре ли ги оз на ос но ва (до кол ко то та ки ва през епо хи те до Прос ве ще ни е то изоб-
що съ щес тву ват)? 
 От под роб но пред ста ве ни те в прог ра ма та стан дар ти и очак ва ни ре зул-
та ти ста ва яс но, че от го во рът на пър вия въп рос е да се на ло жи об ра зът на раз-
ши ря ва щи те се зо ни  на ци ви ли зо ван жи вот ка то съв па дащ с раз ши ря ва ща та се 
ек спан зия на ев ро пей ска та хрис ти ян ска (т.е. – за пад на та) ци ви ли за ция. Сам по 
се бе си то зи об раз е на пъл но адек ва тен на ду ха и наг ла си те на съв ре мен но то за-
пад но об щес тво, ин тег рал на част от ко е то е и бъл гар ски ят со ци ум. Оста ва оба че 
проб ле мът как во да пра вим с ре ли ги оз ни те цен нос ти (по не же не съм не но то ва 
се има пред вид под ви ти е ва то то „цен нос ти, фор ми ра ни на ос но ва та на ре ли ги я-
та”)? 
 Във връз ка с то ва е не об хо ди мо да се по тър сят оне зи при ме ри в сред-
но ве ков на та ис то рия, чи е то раз глеж да не на ис ти на би мог ло, без риск от про-
во ки ра не на кул тур но про ти во пос та вя не, да про во ки ра у уче ни ци те „ак тив но 
от но ше ни е” към чуж ди те ре ли ги оз ни цен нос ти. Без съм не ние изяс ня ва не то на 
същ нос тта на джи ха да или прос ле дя ва не то на хо да на кръс то нос ни те по хо ди 
– те ми, зас тъ пе ни във всич ки учеб ни ци – са мно го важ ни от фак то ло гич на и те-
о ре тич на глед на точ ка, пред ста вяй ки ед но от ли ца та на сре ща та меж ду раз лич-
ни те ре ли гии и един от пъ ти ща та за тях но то вза им но опоз на ва не – вой на та (све-
ще на). Но пре ко мер но то пре ек спо ни ра не на те ма та за све ще ни те вой ни, ко е то 
е факт във всич ки учеб ни ци, с опит до ри ед нак вос тта на фе но ме на да се до ка же 
чрез „пър ви те „Све ще ни вой ни” на хрис ти я ни те, во де ни от Ви зан тия през VII в. 
сре щу зо ро ас трий ска Пер сия (вж. „Ану бис”, с. 65, сл. ) - със си гур ност не спо ма-
га да се раз бе ре как на ис ти на са из глеж да ли и как са ус пе ли да съ щес тву ват 
съв мес тно раз лич ни те кон фе си о нал ни об щнос ти. Отго во рът на то зи въп рос 
тряб ва да се тър си не в срав не ние меж ду раз лич ни те ре ли гии, а във фак та, че 
ни то хрис ти ян ски ят, ни то ис лям ски ят свят са пред став ля ва ли мо но лит ни в по-
ли ти чес ко и иде о ло ги чес ко от но ше ние об щнос ти. То зи факт, що се от на ся до 
хрис ти ян ство то, до ня къ де е от бе ля зан, но са мо за да се из ве де, а до ня къ де и 
съ що да се пре ек спо ни ра още ед но де ле ние (за ре де но с още кон флик ти) на вер-
ска ос но ва – раз ли чи я та меж ду из точ ноп ра вос лав ния и за за пад ния, ка то ли чес-
ки хрис ти ян ски свят. Тъй ка то за не а дек ват нос тта на то ва про ти во пос та вя не ще 
ста не ду ма мал ко по-до лу, тук ще пред ло жим един от въз мож ни те ва ри ан ти на 
уче ни ци те ед нов ре мен но и да се да де адек ват на кар ти на на на чи ни те, по ко и-
то са се фор ми ра ли ре ли ги оз ни те (ре ли ги оз но-по ли ти чес ки те) об щнос ти през 
Сред но ве ко ви е то, и към цен нос ти те на те зи об щнос ти, би дей ки чуж ди (т.е. не 
счи та ни те за тра ди ци он но на ши. бъл гар ски и ев ро пей ски хрис ти ян ски цен нос-
ти), да се пре диз ви ка „ак тив но от но ше ни е” без то ва от но ше ние да се де фор ми ра 
през кри во то ог ле да ло на ня коя „све ще на вой на”. 
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 Оно ва, ко е то прин цип но лип сва в прог ра ми те по ис то рия за всич ки кла-
со ве, а ав тор ски те еки пи по ед на или дру га при чи на не са се опи та ли да ком пен-
си рат лип са та, е пред ста вя не на, не ка ги на ре чем „ал тер на тив ни те” об щнос ти, 
ко и то из граж дат дър жа ви, не мо же щи да бъ дат впи са ни в „кла си чес ки те” хрис ти-
ян ски, мю сюл ман ски или ези чес ки мо де ли. Кон крет но в учеб ни ци те по Исто рия 
и ци ви ли за ция за VIII клас на пъл но от със тват че ти ри твър де важ ни по доб ни „ал-
тер на тив ни об щес тва”, чи я то съд ба би мог ла да бъ де прек рас на илюс тра ция за 
из клю чи тел но то мно го об ра зие на ти по ве те ре ли ги оз но-по ли ти чес ки об щнос-
ти, ко и то съв сем не се из чер пват с хрис ти ян ски те ев ро пей ски им пе рии, цар ства, 
крал ства и кня жес тва, ис лям ски те ха ли фа ти сул та на ти и ев рей ски те об щнос ти 
на ди ас по ра та. Ста ва ду ма за мю сюл ман ска та Вол жка Бъл га рия, за юдей ския Ха-
зар ски ка га нат, за хрис ти ян ска та, но не хал ки дон ска Арме ния и къс но хрис ти я-
ни зи ра на та в не из вес тно ка къв ва ри ант на хрис ти ян ство то Ала ния. До кол ко то 
те зи те ми, как то ка зах ме, са на пъл но иг но ри ра ни в прог ра ми те и учеб ни ци те, 
тук пред ла га ме три при мер ни уро ка, ко и то би ха мог ли как то да обо га тят ис-
то ри чес ки те поз на ния на уче ни ци те, та ка и да фор ми рат у тях ко мен ти ра но то 
„ак тив но”, но ос во бо де но от как ви то и да би ло не га тив ни ко но та ции от но ше ние 
към „тра ди ци и те, фор ми ра ни на ос но ва та на ре ли ги я та”.

 3.2.3 При мер ни кул тур но-ис то ри чес ки етю ди, пред ста вя щи ре ал но то 
ре ли ги оз но-по ли ти чес ко то мно го об ра зие на сред но ве ков ни те дър жа ви.  
 Алтер на тив ни те ев ро пей ски им пе рии - Ха зар ски ят ка га нат и Вол жка 
бъл га рия

 Въз ход и крах на Ха зар ския ка га нат

 Ха за ри те са ин до ев ро пей ски на род с ха рак те рис ти ки, близ ки до те зи на 
бъл га ри те, ала ни те и дру ги те ет но си, на се ля ва щи ра йо на око ло Кав каз. Спо ред 
съв ре мен ни те из во ри Ха зар ски ят ка га нат е съз да ден към сре да та на VII век в 
пря ка връз ка с от слаб ва не то на Ве ли ка Ста ра Бъл га рия след смър тта на кан Куб-
рат. Част от бъл га ри те, ко и то ос та ват в ста ри те си зе ми на че ло с (Бат)Ба ян, при е-
мат влас тта на ха за ри те и са оп ре де ля ни в из во ри те ка то „чер ни” или „вът реш ни” 
бъл га ри. В на ча ло то дър жа ва та на ха за ри те се прос ти ра от Дне пър до Кас пий-
ско мо ре и ве ро ят но се уп рав ля ва от вла де тел ския род Аши на – дру га та мощ на 
степ на ди нас тия на ред с ро да Ду ло. Пър во на чал но сто ли ца та на Ка га на та е Се-
мен дер, а по-къс но, ве ро ят но за ра ди сил ния араб ски на тиск и пре о ри ен ти ра-
не то на ин те ре са на Ха за рия от гра нич ни те кав каз ки зо ни към вът реш ни те зе ми 
око ло Дон и Вол га, цен тъ рът на дър жа ва та се пре мес тва в из диг на тия в дол но то 
те че ние на Вол га град Итил.
 Към края на VII в. ха за ри те зав ла дя ват по-го ля ма та част от по лу ос тров 
Крим, къ де то жи ве ят ком пак тни ма си от хрис ти я ни зи ра ни го ти и ала ни. Със зав-
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ла дя ва не то на Крим ха за ри те вли зат в сфе ра та на пре ки те ви зан тий ски ин те-
ре си, по не же гр. Хер сон е най-от да ле че ни ят аван пост на ро мей ска та ци ви ли за-
ция на Се вер. В ре зул тат на двор цо ви ин три ги в Кон стан ти но пол се сти га до ри 
до из ди га не то на две ха зар ски прин це си на тро на на ва си ли си те – дъ ще ря та на 
Изу вер Гли а ван - ка ган и тъст на Юсти ни ан II Ри нот мет (при вто ро то му уп рав ле-
ние, 705-711) и дъ ще ря та на ка ган Вир хор, Чи чак-Ири на, съп ру га на Кон стан тин 
V Коп ро ним (741-775) и май ка на Кон стан тин VI Ха зар ски. Ви зан тия прин цип но 
виж да в ли це то на Ха за рия на деж ден съ юз ник сре щу ис ля ми зи ра ни те ара би. И 
в ин те рес на ис ти на та Ка га на тът на ис ти на ус пя ва да спре раз прос тра не ни е то 
на ис ля ма на Се вер (при е ма не то на вя ра та на Мо ха мед от Вол жка Бъл га рия ще 
бъ де час тно ре ше ние на ней ния кан, а не ре зул тат от ис лям ска во ен на зап ла ха 
или ми си о нер ска дей ност). В кон тек ста на та зи по ли ти ка е и Ха зар ска та ми сия 
на Кон стан тин Фи ло соф (860/1 г.), къ де то ве ро ят но дип ло ма ти чес ки те во да чи 
на ви зан тий ско то по сол ство до го ва рят об щи те дей ствия сре щу мю сюл ма ни те и 
ан га жи мен ти те око ло ук реп ва не то на гра нич ни те зо ни. 
 Що се от на ся до дис пу та на Кон стан тин с юде и те пред ка га на, то зи мо-
мент в жи ти я та на св. Ки рил ед ва ли от ра зя ва ре ал но же ла ние на ро ме и те да 
прив ле кат Ха за рия към хрис ти ян ство то. Всъщ ност и от са ми те жи тия на св. Ки-
рил е оче вид но, че ха за ри те през тре та та чет върт на IX в. не про я вя ват ин те рес 
ни то към хрис ти ян ство то, за щи та ва но от Кон стан тин Фи ло соф, ни то към ис ля-
ма. По съ щия на чин по-къс но, по вре ме на ор га ни зи ра ния ре ли ги о зен дис пут 
в дво ра му в Ки ев, княз  Вла ди мир ня ма да про я ви ре а лен ин те рес ни то към 
юда из ма, пред ста вян от ха зар ски ра ви ни, ни то към ис ля ма, за щи та ван от мю-
сюл ма ни от Вол жка Бъл га рия. При чи на та е, че и в два та слу чая при е ма не то на 
но ва та вя ра е са мо фи на лен акт, кой то за вър шва ед на ве че на пъл но офор ме на 
и дъл бо ко мо ти ви ра на по зи ция. А по зи ци я та на ха зар ски те вла де те ли по то ва 
вре ме ве че кло ни към взе ма не на ед но дос та нес тан дар тно ре ше ние – Ха за рия 
да не при е ме ни то ис ля ма, ни то хрис ти ян ство то, а юда из ма. Точ но то ва ре ше ние 
за поч ва да се ре а ли зи ра при бег Бу лан (ср. на VIII в.) или при нас лед ни ка му  бег 
Оба дия (799-809) и окон ча тел но за вър шва към 860-861 г. с ут вър жда ва не то на 
ра ви нис ткия юда и зъм в Ка га на та. 
 В ре зул тат на юда и за ци я та ха зар ски те ка га ни, ко и то се при е мат ка то по-
том ци на ста ро за вет ни те ца ре Да вид и Со ло мон, при е мат и но ва та тит ла ек зи-
ларх (т.е. пред во ди тел на ев рей ска та ди ас по ра). Към на ча ло то на IX в. в ха зар-
ско то уп рав ле ние нас тъп ват и дру ги про ме ни. На ред с ка га на за поч ва да се из-
ди га фи гу ра та на вър хов ния во е на чал ник, т. нар. шад. Той ско ро при е ма тит ла та 
бег/бак, ко е то бук вал но оз на ча ва „бог” - то зи, кой то има и раз да ва бла га. Бе гът 
в ха зар ско то об щес тво ско ро за поч ва да иг рае ро ля, сход на с та зи на ма йор до-
ми те в Ме ро вин гска та епо ха, т.е. – ста ва ре ал ни ят вла де тел. Раз ли ка та меж ду 
два та слу чая е, че при ха за ри те то зи про цес е свър зан не с пос те пен но то по ни-
жа ва не на прес ти жа на ди нас ти я та, а със свръх сак ра ли за ци я та на фи гу ра та на 
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ка га на. Око ло не го ва та лич ност се съз да ват без брой та бу та и та ка ка га нът ста ва 
све ще на пер со на, ко я то е из клю чи тел но труд но да бъ де ви дя на от по да ни ци те 
си, ос вен при мно го спе ци ал ни слу чаи. На бе го ве те не ос та ва дру го, ос вен да 
по е мат ре ал но влас тта в Ка га на та, или, как то се из ра зя ва Ибн Фад лан: „А що се 
от на ся до ца ря на ха за ри те, кой то но си тит ла та ха кан, и ис ти на та е та ка ва, 
той се по я вя ва на все ки че ти ри ме се ца вед нъж, и то за да се раз хо ди и за да се 
по раз вле че, из ли зай ки от дво ре ца, изос та вяй ки де ла та си, тъй ка то е бил от-
да ле чен как то от во да та, та ка и от па си ща та. На ри чат го го ле мия ха кан, а 
за мес тни ка му име ну ват ха кан-бег. Той е то зи, кой то пред вож да вой ски те и ги 
уп рав ля ва, ръ ко во ди дър жав ни те де ла, гри жи се за дър жа ва та, явя ва се пред на-
ро да, из вър шва по хо ди, по ко ря ват му се и ца ре те, на ми ра щи се бли зо до не го… 
Управ ле ни е то на дър жа ва та ле жи вър ху пле щи те на ха кан-бег ”.
 Тук тряб ва да се под чер тае, че при е ма не то на юда из ма не оз на ча ва скъс-
ва не с ти пич на та за степ ни те тра ди ции ре ли ги оз на то ле ран тност. Ето как из-
глеж да си ту а ци я та към сре да та на X в. спо ред мю сюл ман ския ав тор Ал Ма су ди: 
„При е то е в дво ре ца на ха за ри те да има се дем съ дии: два ма за мю сюл ма ни те, 
два ма за ха за ри те, ко и то съ дят по То ра та, два ма за хрис ти я ни те, ко и то съ-
дят по Еван ге ли е то, и един за сла вя ни те, ру си те и дру ги те езич ни ци, кой то съ-
ди по за ко на на езич ни ци те - тех ни те де ла се ре ша ват спо ред ра зу ма”.
 Приб ли зи тел но до края на IX  век Ха за рия се раз ви ва бла го по луч но бла-
го да ре ние как то на ми на ва щия през зе ми те й су хо пъ тен Път на коп ри на та, та ка 
и на ви зан тий ска та под кре па. Но след ка то през 899 г. пе че не ги те зав ла дя ват 
Крим, а и след окон ча тел но то ин тег ри ра не на Ду нав ска Бъл га рия във ви зан тий-
ска та ор би та след пок ръс тва не то (864 г.) ро ме и те гу бят ин те рес към съ ю за с ха-
за ри те. Ве ро ят но не без на ме са та на ви зан тий ска та дип ло ма ция Ки ев ска Ру сия 
и Ала ния за поч ват враж деб ни дей ствия сре щу Ка га на та. През 965 г. Свя тос лав 
ще прев зе ме ре ди ца важ ни ха зар ски кре пос ти за ед но със сто ли ца та Итил. На па-
де ни я та на Хо ре зъм, огу зи те (узи те) и ки ев ския княз Вла ди мир ще сло жат в на-
ча ло то на XI в. край на юдей ския Ха зар ски ка га нат. Съд ба та на Вол жка Бъл га рия, 
съз да де на в пря ка връз ка с из ди га не то на Ха зар ския ка га нат на мяс то то на Ве-
ли ка Ста ра Бъл га рия, е и сход на с та зи на Ха за рия пред вид сход но то, пе ри фер-
но то спря мо хрис ти ян ския ев ро пей ски свят по ло же ние, но и дос та раз лич на от 
нея. 

 Съд ба та на Ве ли ка бъл га рия при река Вол га
 
 Име то „Вол жка Бъл га ри я” не съ щес тву ва през Сред но ве ко ви е то. То е да-
де но на бъл гар ска та дър жа ва, въз ник на ла при ре ки те Вол га и Ка ма, за да бъ де 
раз гра ни ча ва на от Ду нав ска та (Бал кан ска та) Бъл га рия. В сред но ве ков ни те из-
во ри та зи стра на се на ри ча или са мо Бъл га рия, или Ве ли ка Бъл га рия.
Въз ник ва не то на бъл гар ска та дър жа ва в ра йо на на Сред на Вол га е про цес, чи и-
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то под роб нос ти, по ра ди лип са та на дос та тъч но све де ния, ед ва ли ня ко га ще бъ-
дат на пъл но въз ста но ве ни. Изсле до ва те ли те про дъл жа ват да спо рят ко га точ-
но бъл га ри те, во де ни от Кот раг, са се по я ви ли в ра йо на, и да ли изоб що тряб ва 
да се вяр ва на пат ри арх Ни ки фор и Те о фан Изпо вед ник за съд ба та на пе ти ма та 
Куб ра то ви си но ве, ко и то вмес то да ос та нат за ед но в ба щи на та си зе мя, раз де-
ли ли влас тта и на ро да по меж ду си и по е ли в раз лич ни по со ки. Все пак за се га 
най-ут вър де на е те за та, че след раз па да не то на Ве ли ка Ста ра Бъл га рия част от 
бъл га ри те, на че ло с Кот раг по е мат на се вер и дос ти гат зе ми те меж ду сред но то 
те че ние на Вол га и ре ка Сви я га го ре-до лу по вре ме то, по ко е то Аспа ру хо ви те 
бъл га ри се ус та но вя ват в Онгъ ла при Ду нав.
 Въп ро сът да ли в на ча ло то Бъл га рия на р. Вол га е за ви си ма от ха за ри те 
е спо рен. От ед на стра на тит ла та на ней ния вла де тел – ел те бер, сви де тел ства, 
че бъл гар ски ят кан е в ня как ва за ви си мост от ха зар ския ка ган. Съ що то мо же да 
се зак лю чи от све де ни е то на Ибн Фад лан за да нъ ка, пла щан от бъл гар ския вла-
де тел на ха зар ския. От дру га стра на ня ма дан ни в как во дру го се е из ра зя ва ла 
та зи за ви си мост ос вен във въп рос ния да нък, със то ящ се в „ед на са му ре на ко-
жа от се мей ство” и в не въз мож нос тта бъл гар ски ят кан Алмуш (Алмас) да от ка же 
на ха зар ския вла де тел, по ис кал пос ле до ва тел но две те му дъ ще ри за съп ру ги. 
Освен то ва през раз глеж да ния пе ри од Ха зар ски ят ка га нат е из ця ло ан га жи ран 
в неп ре къс на ти вой ни с ара би те, во де ни най-ве че в Зад кав ка зи е то, и ня ма въз-
мож ност да пред при е ме се ри оз ни дей ствия и на се вер. 
 От во ен ни те дей ствия меж ду ха за ри те и ара би те осо бе но мно го стра дат 
юж ни те час ти на Ка га на та, на се ле ни пре дим но с т.нар. „сре бър ни бъл га ри”. То ва 
под тик ва пос лед ни те да се от пра вят на се вер, дос ти гай ки в сре да та на VІІІ век 
ра йо на на ре ка Сви я га. Там за вар ват по том ци те на Кот раг. С по со че ни те съ би-
тия се свър зва и пър во то се ри оз но раз рас тва не на Вол жка Бъл га рия, ка то из во-
ри те поз во ля ват срав ни тел но точ на ре кон струк ция на кар та та на но ви те зе ми, 
ус во е ни от бъл га ри те: ос нов на та част от Кот ра го ви те бъл га ри ос та ват в ра йо на 
меж ду Вол га и Сви я га, из граж дай ки там град Ишла, кой то по-къс но ста ва сто ли-
ца на от дел но кня жес тво; “Сре бър ни те бъл га ри” (т.е. дош ли те от Ха за рия бъл га-
ри) за е мат зе ми те по ле вия бряг на Ка ма при вли ва не то й във Вол га; ос та на ли те 
по том ци на Кот раг, за ед но със су а си те, се прех вър лят на ле вия бряг на Ка ма и 
ос но ва ват град Ве ли ки Бол гар*, сто ли ца та на до мон гол ска Бъл га рия. Южно от 
тях се за сел ва дру га част от бъл га ри те, пос та ви ла ос но ви те на град Су вар.
 Кра ят на ІХ век е бе ля зан с всес тра нен по дем за Вол жка Бъл га рия – кар-
ти на, от ра зе на мал ко по-къс но в ха рак те рис ти ка та за бъл га ри те в араб ски те из-
во ри ка то „ве лик, мо гъщ и хра бър на род, под чи нил всич ки съ сед ни пле ме на”. 
През 921 г. в дво ре ца на ха ли фа Джа а фар ал-Мук та дир прис ти га пра те ник на 
бъл гар ския кан Алмуш, изя вил же ла ние да при е ме ис ля ма за ед но с на ро да си. 
Има ня кол ко въз мож ни от го во ра на въп ро са за що ели тът на вол жки те бъл га ри 
ре ша ва да се от ка же от тра ди ци он на та си ези чес ка ре ли гия и да при е ме точ но 
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ис ля ма. Най-прав до по доб ни ят е, че кан Алмуш е раз чи тал на араб ска та под кре-
па в бор ба та сре щу ха за ри те. По не та ка из глеж дат не ща та спо ред сви де тел ство-
то на араб ския ле то пи сец Ибн Фад лан, учас твал в ми сия, из пра те на от ха ли фа 
в от го вор на бъл гар ско то ис ка не. Той раз каз ва, че кан Алмуш (при ел име то на 
Джа а фар) очак вал за ед но с офи ци ал но то пис мо на ха ли фа и ед на дос та се ри оз-
на су ма, ко я то не по лу чил нав ре ме. Съ щи ят ав тор под роб но опис ва и раз драз-
не ни е то, ко е то по ро ди ло у бъл гар ския вла де тел за къс ня ва не то на въп рос на та 
фи нан со ва под кре па:  „…. Той из кре щя: ‘А с па ри те, спо ме на ти и в две те (пис ма), 
как во е нап ра ве но?’ Пря ко си ли те си му от го во рих: ‘Труд но бе ше да ги съ бе рем, 
вре ме то бе ше мно го крат ко и се стра ху вах ме да про пус нем въз мож нос тта да 
дой дем тук, та ка че ги ос та вих ме, за да ни след ват.’ Той се про вик на: ‘Най-доб ре 
ще ше да бъ де да прис тиг не те за ед но, а то мо ят уп ра ви тел из хар чи за до веж да-
не то ви су ма па ра, а за тях щях да пос троя кре пост, от ко я то щя ха да ме за щи та-
ват от юде и те (т.е. ха за ри те), ко и то ме за ро би ха”.
 Раз би ра се, за при е ма не то на но ва та вя ра от бъл га ри те има и дру га, по-
ро ман тич на вер сия: Алмуш ре шил да пре ми не към вя ра та на Мо ха мед, след ка-
то той и съп ру га та му (а спо ред дру ги раз ка зи – сес тра му или дъ ще ря му) би ли 
из ле ку ва ни от един пер сий ски ле кар, из по вяд ващ ис ля ма. При всич ки по ло же-
ния с вре ме то ис ля мът ста ва не са мо офи ци ал на, а ма со ва и дъл бо ко при е ма-
на ре ли гия във Вол жка Бъл га рия, ко е то я пра ви по-ус той чи ва сре щу кул тур ния 
на тиск на юдей ска Ха за рия и на пра вос лав на Ру сия. Бъл гар ски ят ис лям оба че 
има ре ди ца свои осо бе нос ти. Как то от бе ляз ва с не у до вол ствие още Ибн Фад-
лан, бъл га ри те при е мат пре ди всич ко вя ра та, т.е. уче ни е то на Мо ха мед, но не и 
мно жес тво то ог ра ни че ния на кул та. До бър при мер е от ка зът на бъл га ри те да се 
въз дър жат от тра ди ци он на та си на пит ка ме до ви на та или да за бул ват съп ру ги те 
си. не са мо да за бул ват съп ру ги те си.
 Срав ни тел но сил на съп ро ти ва сре щу по ли ти ка та на хан Алмуш и нас-
лед ни ци те му за цен тра ли за ци я та на дър жа ва та оказ ват са мо пле ме на та око ло 
град Су вар (су ва ри те). Те окон ча тел но са под чи не ни ед ва при вну ка на Алмуш – 
емир Му мин, през 976 г.
 Би мог ло да се ка же, че де се то то сто ле тие е „Зла тен век” и за Вол жка, как-
то и за Ду нав ска Бъл га рия. По то ва вре ме Вол жка Бъл га рия се на ми ра в пе ри од 
на го лям кул ту рен, сто пан ски и по ли ти чес ки въз ход. Усво я ват се но ви те ри то-
рии, вър ху ко и то се стро ят кре пос ти и гра до ве. В го ле ми те цен тро ве се из граж-
дат вну ши тел ни джа мии, рас те бро ят на учи ли ща та към тях. Що се от на ся до ха-
рак те ра на град ско то стро и тел ство, дос та тъч но е да се спо ме не, че сто ли ца та 
Бол гар нап ри мер още през Х век има во доп ро вод, а ули ци те са пра ви, ши ро ки 
и пок ри ти с ка мен на нас тил ка. Стра на та под дър жа тес ни връз ки не са мо със съ-
сед ни те зе ми, а и с мно го от да ле че ни дър жа ви в Евро па и Азия. Та ка, спо ред ед-
на ун гар ска хро ни ка от ХІІ век, през 970 г. гру па бъл га ри, во де ни от Би ла и Бакш 
(за пос лед ни те се твър ди, че при над ле жа ли към ели та на град Бол гар), ос но ва-
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ват на бре га на Ду нав град Пе ща и по лу ча ват окол ни те зе ми за веч но вла де ние. 
Нес лу чай но ня кои сред но ве ков ни ав то ри на ри чат Вол жка Бъл га рия и Унга рия 
с ед но и съ що име – „Би лер” или „Ке лар”. Към края на Х век бъл гар ска та дър жа ва 
на Вол га ста ва ши ро ко из вес тна не са мо в Кав каз, в араб ския Изток, Ки ев ска Рус 
и Цен трал на Евро па, а и в Цен трал на Азия ка то бъл гар ски те тър гов ци сти гат чак 
до Ки тай и Индия.
 След кра ха на Ха зар ския ка га нат през 965 г. бъл га ри те раз прос тра ня-
ват вли я ни е то си на ця ла та те ри то рия от ре ки те Вол га и Ка ма до Кас пий ско мо-
ре, ко е то по оно ва вре ме за поч ва да се на ри ча „Бъл гар ско” (как то пре ди то ва 
е на ри ча но „Ха зар ско”). Меж дув ре мен но ос но вен по ли ти чес ки и ико но ми чес ки 
кон ку рент на Вол жка Бъл га рия в ре ги о на ста ва Ки ев ска Рус. Отно ше ни я та меж-
ду две те дър жа ви са тра ди ци он но доб ри, ка то още от края на ІХ век меж ду сто-
ли ци те Бол гар и Ки ев фун кци о ни ра ожи вен тър гов ски път. През 985 г. оба че ки-
ев ски ят княз Вла ди мир І пред при е ма го ля ма по ход сре щу бъл га ри те на Вол га. За 
при чи ни те, про во ки ра ли то зи пър ви сблъ сък меж ду Ки ев ска Рус и Вол жка Бъл-
га рия, са из ка за ни мно го те зи. Спо ред най-прав до по доб на та от тях из глеж да, че 
вой на та е пре диз ви ка на от опи та на бъл га ри те да се на ме сят в меж ду о соб ни те 
бор би, раз го ре ли се в Ки ев ска Рус (бъл га ри те са на стра на та на по-го ле мия брат 
на Вла ди мир – княз Яро полк, кой то в край на смет ка гу би прес то ла и е убит). В 
то зи сми съл по хо дът на Вла ди мир е бил най-ве че де мон стра ция на си ла. Той се 
е стре мял да на ка ра бъл гар ския вла де тел Му мин ибн Та либ да се от ка же от ди-
нас тич ни те си пре тен ции към ки ев ския прес тол, ос но ва ва щи се на фак та, че във 
Ве ли ки Бол гар на ме ри ла убе жи ще дъ ще ря та на Яро полк. След ка то ис ка ни я та 
на княз Вла ди мир са при е ти, меж ду две те стра ни е склю чен мир, скре пен с ди-
нас ти чен брак меж ду Вла ди мир и ед на бъл гар ска прин це са.
 В пос лед ва ли те ве ко ве до мон гол ско то на шес твие ис то ри я та на Вол-
жка Бъл га рия се ха рак те ри зи ра с от но си тел но спо ко ен пе ри од на вът реш но и 
вън шно раз ви тие. Един ствен се ри о зен съ пер ник на Вол жка Бъл га рия от ХI в. е 
Вла ди ми ро-Суз дал ско то кня жес тво, пред шес тве ни кът на Мос ков ска Ру сия. Кон-
флик ти те меж ду две те стра ни про дъл жа ват по ве че от 200 го ди ни - чак до 1229 
г., ко га то пред ли це то на об ща та го ля ма зап ла ха – мон гол ско то на шес твие, те 
сключ ват мир.
 През 1240 г. след ожес то че на съп ро ти ва Бъл га рия е вклю че на в рам ки те 
на Злат на та ор да. Го ля ма част от бъл гар ски те зе ми ос та ват обе ди не ни в за ви си-
ма от мон го ли те дър жа ва с цен тър град Ка зан. След ка то е пре би ва вал пос ле до-
ва тел но в Бол гар и Би ляр, тък мо в Ка зан  в края на XII и на ча ло то на XIII в. жи вее 
и тво ри из вес тни ят бъл гар ски ис лям ски бо гос лов и по ет Кул Га ли Ка ша ни. След 
от тег ля не то на мон го ли те бъл гар ска та дър жа ва се въз раж да в сред но то По вол-
жие под име то Ка зан ско хан ство (1438-1552). Сто ли ца ста ва град Ка зан, на ри чан 
Бол гар ал-Джа дид (Нов Бол гар). Ка зан ско то хан ство ще бъ де анек си ра но от Мос-
ков ска Ру сия при уп рав ле ни е то на Йо ан IV Гроз ни (цар от 1547 г.), кой то в чест на 
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та зи по бе да из ди га цър ква та „Св. Ва си лий Бла же ни“ в Мос ква. Обез ли ча ва не то 
на вол жки те бъл га ри ста ва с пре и ме ну ва не им в на ча ло то на XX в. на „та та ри” – 
по ли ти чес ки акт, кой то е не са мо съ вър ше но ли шен от ис то ри чес ки ос но ва ния, 
а е аб со лют но па ра док са лен. По не же тък мо вол жки те бъл га ри за дър жат с ня-
кол ко де се ти ле тия нах лу ва не то в Евро па на та та ри те – име, оз на ча ва що „хо ра, 
дош ли от Тар та ра (т.е. – ада), с ко е то в ужа са си на ро ди те от цен трал на и за пад на 
Евро па  на ри чат мон го ли те от Злат на та ор да.

* * *

 Без съм не ние ал тер на тив ни те пъ ти ща, по ко и то тръг ват в раз ви ти е то си 
Ха за рия и Вол жка Бъл га рия, се дъл жат на от каз да при е мат ве че ут вър де ния ев-
ро пей ски ре ли ги оз но-по ли ти чес ки мо дел, ос но ва ващ се на хрис ти ян ска та вя-
ра и рим ски те по ли ти чес ки тра ди ции. Ето за що при из след ва не то на те зи две 
сред но ве ков ни об щес тва е от пър вос те пен на важ ност да раз бе рем на как во се 
дъл жи тях но то ори ен ти ра не към юда из ма – при ха за ри те, и към ис ля ма – на 
бъл га ри те. 
 От ед на стра на, се ри оз на ро ля имат по со че ни те по-го ре ко нюн ктур ни 
по ли ти чес ки съ об ра же ния, ко и то най-об що се със то ят в же ла ние да се за па зи 
не за ви си мост спря мо хрис ти ян ска Ви зан тия и ис лям ския Ха ли фат (за Ха за рия) 
и спря мо юдей ския Ка га нат (за Вол жка Бъл га рия). И в два та слу чая изос та вя не то 
на ези чес тво то е ос вен всич ко дру го опит да се оси гу ри пре въз ход ство и раз-
гра ни че ние (и от но во не за ви си мост) спря мо дру ги те съ сед ни ези чес ки стра ни – 
Ду нав ска Бъл га рия (за Ха за рия) и Ки ев ска Ру сия (за Вол жка Бъл га рия). От дру га 
стра на оп ре де ля що и за Вол жка Бъл га рия, и за Ха за рия е спе ци фич но то сред но-
ве ков но раз би ра не на вер ска та при над леж ност, ко е то при на ро ди те, нас лед ни-
ци на степ на та ци ви ли за ция, има ре ди ца осо бе нос ти. 
 До кол ко то спаз ва не то на не ут ра ли тет през Сред но ве ко ви е то за мла ди-
те дър жа ви има на пър во мяс то ре ли ги о зен сми съл, ре ше ни е то на ка га на та да 
при е ме към на ча ло то на ІХ в. юда из ма от ед на стра на мо же да се из тъл ку ва ка то 
изос та вя не на не ут ра ли те та. От дру га стра на, за дъл бо ча вай ки с то зи акт дис тан-
ци я та спря мо хрис ти ян ска Ви зан тия, спря мо  мю сюл ман ския свят, а и спря мо 
тра ди ци он ни те ези чес ки вяр ва ния на степ ни те на ро ди, юда и зи ра не то на Ха за-
рия има сми съл на още по-дек ла ра тив но за я вя ва не на не ут рал на та по зи ция на 
ка га ни те. В та зи връз ка тряб ва да се под чер тае, че пред пер спек ти ва та да при е-
мат хрис ти ян ство то, бъл га ри те и ха за ри те (как то по-къс но ру си те) са се на ми ра-
ли в да леч по-слож на си ту а ция, в срав не ние да ре чем с фран ки те, го ти те и дру-
ги те гер ман ски на ро ди. Пред бъл га ри те, ха за ри те и ру си те ди ле ма та не е прос то 
ези чес тво или хрис ти ян ство, за що то им се пред ла га при е ма не и на ис ля ма, и на 
юда из ма (а и на ма ни хей ство то, ако се от че те опи тът на Ойгур ския ка га нат и по-
къс но на Бос на, ко и то из ди гат ка то офи ци ал на ре ли гия уче ни е то на Ма ни).
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 Що се от на ся кон крет но до юда из ма, пред вид оби чай на та му на ци о нал-
на ог ра ни че ност, ре ша ва щи в слу чая се оказ ват иде и те и дей стви я та на пос ле-
до ва те ли те на Анан бен Да вид (т. нар. ка ра и ти). Прак ти чес ки ят ефект от то ва 
опо зи ци он но спря мо кла си чес кия ра вин ски юда и зъм дви же ние е вре мен но то 
от ва ря не на ев рей ска та ре ли гия към дру ги те кул ту ри и на ро ди. Та ка в раз глеж-
да ния пе ри од се наб лю да ва нес вой стве но ак ти ви ра не на юдей ско то ми си о нер-
ство, без ко е то –  не за ви си мо от хи по те тич ния брой на ев ре и те в Ха за рия или 
же ла ни я та на ха зар ски те ка га ни и бе го ве – юда и зи ра не то на Ка га на та би би ло 
не мис ли мо. Раз би ра се, при оце ня ва не на те зи съ би тия не би ва да се пре неб-
рег ват още две важ ни об сто я тел ства. Пър во, всич ки сред но ве ков ни об щнос ти 
се из жи вя ват ка то „из бран на род на Бо га”, но до ка то на ци о нал на та обо со бе ност 
при хрис ти я ни те и мю сюл ма ни те се раз ми ва от уни вер сал нос тта на тях на та 
про по вед, пред ха за ри те, пред вид на ци о нал ния за ряд на юда из ма, се от кри-
ва въз мож ност да се из жи вя ват ка то „из бран на род” без да гу бят, а до ри ка то 
кон кре ти зи рат ет ни чес ка та си обо со бе ност. И вто ро, ха зар ски ят ек спе ри мент 
с при е ма не то на юда из ма всъщ ност не е чак тол ко ва ек зо тич но яв ле ние. Най-
мал ко то от VII до X век в Евро па се раз ви ва сво е об раз на „ев рей ска мо да”. Един 
от лю бо пит ни те ефек ти от склон нос тта на хрис ти ян ски те мо нар си да „об ла го ро-
дя ват” дво ро ве те си, при е май ки ев рей ски фа ми лии, ко и то мо гат да прос ле дят 
ро дос ло ви е то си чак до цар Да вид, е, че хрис ти ян ски ят свят се оказ ва не са мо 
осе ян със са мо уп рав ля ва щи се ев рей ски об щнос ти, но и ог ра ден от не за ви си ми 
ев рей ски мик ро об щес тва. Тък мо те зи об щнос ти ще ста нат и жер тва на пър ви те 
ан ти се мит ски про я ви в Евро па в епо ха та на Кръс то нос ни те по хо ди.
 При е ма не то на мю сюл ман ство то от Вол жка Бъл га рия има съ щия по ли ти-
чес ки и ре ли ги о зен сми съл с та зи раз ли ка, че ис ля мът е да леч по-мно го ва ри ан-
тен и прис по со бим към раз лич ни те кул тур ни тра ди ции в срав не ние с юда из ма 
(а до ня къ де и в срав не ние с хрис ти ян ство то). За сво е об ра зи е то на бъл гар ския 
ис лям, кой то се раз ви ва без пряк кон такт с ос та на лия ис лям ски свят, а и без пряк 
сблъ сък с хрис ти ян ския свят,  със си гур ност мо же да се ка же след но то: ос вен че 
тук, как то бе ше спо ме на то, ре ди ца об щес тве ни ог ра ни че ния на жи во та в ум ма-
та (мю сюл ман ска та ре ли ги оз на об щност) не се при е мат и част от ха рак тер ни те 
вер ски та бу та не се спаз ват, из глеж да че по не до мон гол ско то на шес твие не се 
ак цен ти ра и вър ху джи ха да ка то ре ли ги о зен дълг ис ля мът да се от сто я ва и на ла-
га със сред ства та на (све ще на) вой на. Те зи осо бе нос ти, раз би ра се, не оз на ча ват, 
че бъл га ри те са би ли по-мал ко вяр ва щи мю сюл ма ни. Тък мо об рат но то. Спо ред 
араб ски те из во ри „са ка ли би те” (т.е. бъл га ри те, на ри ча ни съ що „бур джан”) са би-
ли твър де рев нос тни във вя ра та си. До каз ва го най-мал ко то фак тът, че при от тег-
ля не то си от Евро па част от мон го ли те ве че са при е ли ис ля ма, а един стве ни ят 
им по-се ри о зен кон такт с ис лям ския свят до мо мен та е про дъл жи ла та де се ти ле-
тия на ред вой на с Вол жка Бъл га рия. 
 Бъл га ри те без спор но изиг ра ват ро ля та на ци ви ли за тор спря мо мон го-
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ли те, но във вой на та сре щу тях за ги ват пос лед ни те за бе ле жи тел ни вла де те ли на 
Вол жка Бъл га рия – Чел бир, Ъйлтън пик, дъ ще ря му – прин це са Ъйлтан чеч и съп-
ру гът й – Пач ман. Па мет та за та зи епо пея е съх ра не на в епич ни те пре да ния за 
Уби-ба тор, Сав ръш-ба тор, Че гер чек и, ес тес тве но – за Ъйлтън пик – без смър тния 
цар во ин, кой то един ден ще се вър не от но во, за да ос во бо ди на ро да си от иго-
то на не вер ни ци те. В то зи ред на мис ли ед ва ли ще е из лиш но да се до пъл ни, че 
точ но през раз глеж да на та дра ма тич на епо ха се съз да ва и из вес тни ят епос за бо-
га ти ра-све тец Илья Му ро мец. Епо сът за бо га ти ра Илья е тяс но свър зан с кул ту-
ра та на Вол жка Бъл га рия и за що то от ра зя ва ко мен ти ра ния сблъ сък на ци ви ли-
за ци и те ка то дву бой меж ду си ли те на Доб ро то и Зло то, и по не же Му ром ск, до ри 
да не е бил съз да ден от вол жки те бъл га ри, най-къс но от 1088 г. е в гра ни ци те 
на Вол жка Бъл га рия. Пос лед но то е по ве че от ло гич но, пред вид че още пър ви ят 
вла де тел на Му ром ско то кня жес тво Глеб Вла ди ми ро вич (уп рав ля вал до 1015 г.), 
е син, как то бе ше под чер та но по-го ре, на бъл гар ка (ве ро ят но прин це са от град 
Бол гар, а не е из клю че но и от по-да леч ния бъл гар ски двор в Прес лав).

 Не съв сем ор то док сал ни те хрис ти ян ски дър жа ви - Ала ния и Арме ния

 Ако Вол жка Бъл га рия и Ха за рия и по ра ди ге ог раф ско то си по ло же ние, и 
осо бе но за ра ди вер ска та си ори ен та ция се схва щат ка то гра нич на зо на на ев-
ро пей ския свят, то Ала ния и Арме ния обик но ве но на пъл но се из ключ ват от об-
ща та схе ма на раз ви ти е то на ев ро пей ски те об щес тва. Проб ле мът е, че спо-
ред ав тен тич но то сред но ве ков но мис ле не ала ни те и ар мен ци те са със тав ля-
ва ли ор га нич на част от ев ро пей ския свят, а спо ред ро мей ска та ре ли ги оз но-по-
ли ти чес ка док три на Ала ния и Арме ния, за ед но с Бъл га рия,  са би ли яд ро то на 
то зи свят.

 Ала ни те

 Ала ни те са ира но е зи чен на род, бли зък до сар ма ти те (ски ти те), пър во на-
чал но на се ля вал ве ро ят но зе ми те на днеш на Осе тия (Се вер на Осе тия и се га се 
на ри ча Ала ния). Пър ви те све де ния за ала ни те се по я вя ват у Хе ро дот, кой то ги 
опис ва ка то „ви со ки ру си хо ра, под стриг ва щи се къ со, за раз ли ка от ски ти те“. На 
свой ред Стра бон (I в.) го во ри за а ор си те, ко и то има ли за бе ле жи тел на вой ска от 
кон ни стрел ци и вла де е ли зе ми те око ло Кас пий ско мо ре. Ки тай ски те из во ри от 
II век спо ме на ват цар ство то Янкай, пре и ме ну ва но на Ала но во, на ми ра що се при 
Арал ско мо ре и ре ка Дон. Към съ що то вре ме ев рей ски ят ис то рик Йо сиф Фла вий 
опис ва си ла та и во ен на та так ти ка на ала ни те „на се ля ва щи ра йо на око ло Ме о то-
да”, ко и то с ле ко та по беж да ват и ра зо ря ват Арме ния и Ми дия (Пер сия). Нак рая 
Ами ан Мар це лин счи та, че (х)ала ни те са по том ци на ма са ге ти те.
 В пе ри о да I-IV в. ала ни те-а ор си ог ла вя ват си лен съ юз на сар мат ски те на-
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ро ди, кой то пе ри о дич но вли за в кон фликт с Рим в зо на та на Кав каз, Азов ско 
мо ре и Ду нав. През IV и V в. част от ала ни те миг ри рат на За пад към рим ска та 
про вин ция Га лия, ка то се при съ е ди ня ват към гер ман ски те пле ме на ван да ли и 
све ви. Гри го рий от Тур спо ме на ва за алан ския крал Рес пен ди ал, кой то по ма га 
на ван да ли те в сблъ съ ка им с фран ки те при пре ко ся ва не то на Рейн (406 г.) и за 
дру га гру па ала ни, во де на от  Го ар, ко я то пре си ча Рейн по съ що то вре ме, но се 
съ ю зя ва с рим ля ни те и се за сел ва в Га лия. Ала ни те на Рес пен ди ал се включ ват в 
по хо ди те на ван да ли те в Южна Испа ния (409 г.). През 418 г. алан ски ят крал Атас е 
убит в бит ка сре щу вес тго ти ге и по да ни ци те му мо лят ван дал ския крал Гун де рик 
да при е ме алан ска та ко ро на. В ре зул тат през 429 г. по ве че то ала ни от та зи гру па 
се прех вър лят за ед но с ван да ли те в се вер на Афри ка. Ван дал ски те кра ле в Афри-
ка из пол зват тра ди ци он на та тит ла „крал на ван да ли и ала ни” (Rex Wandalorum et 
Alanorum). Част от ала ни те на Рес пен ди ал ос та ват на Пи ри ней ския по лу ос тров и 
се за сел ват глав но в Лу зи та ния и Кар та хе на. 
 В Га лия ала ни те, во де ни пър во на чал но от Го ар, се ус та но вя ват най-ве че 
око ло Орле ан и Ва ланс. Още при не го во то уп рав ле ние те се съ ю зя ват с бур гун-
ди те на крал Гун да ха рий. При Сан ги бан, нас лед ни ка на Го ар, ор ле ан ски те ала ни 
учас тват в от блъс ква не то на Ати ла в бит ка та при Ша лон. През V в. ала ни те в Га-
лия са във ле че ни във вой ни те меж ду фран ки и вес тго ти и прес та ват да съ щес-
тву ват ка то са мос то я тел на об щност.
 Без ви ди ма връз ка меж ду та зи ак тив на во ен на и по ли ти чес ка ро ля на 
ала ни те в юж на Евро па и се вер на Афри ка, през VIII в. в се ве рен Кав каз въз ник-
ва цен тра ли зи ра на алан ска дър жа ва. Тя е из вес тна в из во ри те от пе ри о да ка-
то Ала ния и об хва ща приб ли зи тел но те ри то ри я та на съв ре мен ни те Чер ке зия и 
Осе тия с цен тър град Ма гас. Ала ния кон тро ли ра еди ни ят от два та най-важ ни 
Кав каз ки про хо да - Да ри ал (дру ги ят е Дер бент). В го ди ни на по ли ти чес ки въз ход 
Ала ния дос ти га до Чер но мор ско то край бре жие. През IX в. Алан ско то цар ство 
по па да под за ви си мос тта на Ха зар ския ка га нат, ка то при уп рав ле ни е то на ка-
ган Ве ни а мин ала ни те са ха зар ски съ юз ни ци в кон флик та с Ви зан тия. Спо ред 
ано ним ния ав тор на „Шех те ро во то пис мо” (кръс те но та ка в чест на от кри ва те ля 
си, аме ри кан ския учен Со ло мон Шех тер) мно го ала ни по то ва вре ме са при е ли 
офи ци ал ния в Ка га на та юда и зъм. Въп рос но то пис мо, ко е то е ос но вен до ку мент 
за из след ва не то на про це си те око ло юда и за ци я та на Ха зар ския ка га нат, е на пи-
са но ве ро ят но към 960 г. от вла де те ля на Ха за рия Йо сиф и ад ре си ра но до един 
вли я те лен ев ре ин - Хас дай ибн Шаф рут, вън шен ми нис тър на то га ваш ния оме-
йад ски ха лиф на Кор до ва Абд ар-Рах ман ІІІ (929-961). 
 Към на ча ло то на X в. Ала ния е вклю че на в най-близ ка та ор би та на ви зан-
тий ска та по ли ти ка. Ве ро ят но то га ва ала ни те офи ци ал но при е мат хрис ти ян ство-
то. Па ра лел но, спо ред съв ре мен ни ка на съ би ти я та  Ал Ма су ди, към 20-те и 30- те 
го ди ни на X в. ала ни те (след ка то си нът на ха зар ския ка ган Аа рон II  се же ни за 
дъ ще ря та на алан ския цар) ос та ват вер ни съ юз ни ци на ха за ри те до па да не то 
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на ка га на та. След раз па да не то на Ха зар ския ка га нат алан ски те вла де те ли чес то 
сключ ват съ ю зи с Ви зан тий ска та им пе рия и раз лич ни гру зин ски ца ре за об ща 
за щи та сре щу пе че не ги и ку ма ни. Сбли же ни е то с Гру зия дос ти га кул ми на ци я та 
си през 1187 г., ко га то алан ски ят княз Да вид-Сос лан, си нът на цар Джо да рон, се 
же ни за ца ри ца Та ма ра и пос та вя на ча ло на но ва ди нас тия, уп рав ля ва ла Гру зия 
око ло шест ве ка. Под не го во пред во ди тел ство хрис ти ян ска Гру зия на на ся се рия 
мно го теж ки по ра же ния на ара би те и на Рум ския сул та нат и от мю сюл ман ска 
власт са ос во бо де ни гра до ве ка то Тра пе зунд, Си но пе, Ке ра сунт, Хе рак лея. Обра-
зу ва на та през 1204 г. Тра пе зун дска дър жа ва на Ве ли ки те Ком ни ни фак ти чес ки 
от са мо то на ча ло се на ми ра в сфе ра та на гру зин ско то вли я ние. По-къс на та гру-
зин ска и рус ка тра ди ция „си прис во я ват” Да вид-Сос лан, твър дей ки, че бил от 
осе тин ския клон на древ на та цар ска фа ми лия Баг ра ти о ни /Баг ра ти ди, во де ща 
ро да си през сес тра та на Йо сиф Ари ма тей ски – Кле оп и си на й На ом пря ко към 
ста ро за вет ния цар Да вид. На ня кол ко пъ ти алан ски прин це си сключ ват ди нас-
тич ни бра ко ве и с рус ки кня зе. Та къв е слу ча ят с Ма рия - съп ру га на Все во лод 
Го ля мо то гнез до и ба ба на св. Алек сан дър Нев ски.
 В бъл гар ски те из во ри ала ни те се сре щат чак до XIV в. Та ка през  1301 г. 
цар Те о дор Све тос лав раз ре ша ва на ала ни те, ко и то би ли в със та ва на та тар ска та 
вой ска на Но гай, да пре ми нат през Бъл га рия и да оти дат във Ви зан тия. Част от 
те зи алан ски кон ни ци, след ка то би ли раз би ти от ка та ла ни те око ло Га ли по ли, а 
в Тра кия за ги нал вож дът им Гир кон, мал ко по-къс но тър сят убе жи ще при цар 
Те о дор Све тос лав и са за се ле ни в ра йо на на Та тар-Па зар джик. През 1323 г. ня-
кол кос то тин алан ски кон ни ци, во де ни от вож до ве те си Итил („Вол га”) и Те мир 
(„Же ля зо”) за щи та ват Фи ли по пол под ко ман два не то на Йо ан Ру си на. По не же те-
зи ала ни от ве ко ве са би ли хрис ти я ни, те се ин тег ри ра ли бър зо в бъл гар ска та 
сре да. Спо ред сръб ски из во ри, дру ги ала ни, от т. нар. „Гос под ство Яшко” (ве ро-
ят но в днеш на та ру мън ска част на Мол до ва), са би ли съ юз ни ци на Ми ха ил Шиш-
ман във вой на та му сре щу сръб ския крал Сте фан Де чан ски през 1330 го ди на. 
Ве че в за ле за на сред но ве ков на Бъл га рия, във вой ска та на ви дин ския цар Йо ан 
Сра ци мир се спо ме на ва за час ти, със та ве ни от „я си ис ма и ли ти” (т.е. ала ни-мю-
сюл ма ни).

 Арме ния

 Армен ци те са ин до ев ро пей ски на род, род ствен на хе ти те, на жи те ли те 
на древ ния Урар ту и на ми дий ци те. Всъщ ност ар мен ци те не са на ри ча ли стра-
на та си Арме ния, а Хайк, с ко е то са под чер та ва ли бли зос тта си с древ ни те хе-
ти. През сво я та дъл га ис то рия Арме ния е би ла в съ юз или вла де ние на поч ти 
всич ки им пе рии, из диг на ли се в Сре ди зем но мор ско-Чер но мор ския ба сейн: 
Ма ке дон ска та, Рим ска та, Пер сий ска та, Ви зан тий ска та, Мон гол ска та, Араб ска та, 
Осман ска та и Рус ка та.
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 Име то „Арме ни я” за пър ви път се спо ме на ва в из вес тния Бех ти сун ски 
над пис на ша хин ша ха Да рий I (521 г. пр. Хр.), къ де то „Арме ния/Арми на” и „Урар-
ту” са си но ни ми (Арме ния е сред стра ни те, под чи не ни от Пер сия). Арме ния въз-
връ ща фак ти чес ка та си не за ви си мост още с по бе да та на Алек сан дър Ве ли ки над 
Да рий III (330 г. пр. Хр.), а след смър тта на Алек сан дър (323 г. пр. Хр.) за поч ва 
стре ми тел но да се из ди га т. нар. Ара рат ско цар ство със сто ли ца Арма ви ра. Ара-
рат ско то цар ство вре мен но е зав ла дя но от ели нис тич ния цар Анти ох Ве ли ки, но 
след ка то пос лед ни ят е по бе ден от Рим,  се офор мят три не за ви си ми ар мен ски 
цар ства: Ве ли ка Арме ния (на Изток от Ефрат, на че ло с Ара та шес), Мал ка Арме-
ния (на За пад от Ефрат) и Со фе на (на ар мен ски Цопк, в ра йо на на дне шен Ди ар-
бе кир).  Ди нас ти я та на Арта ше си ди те уп рав ля ва Арме ния бли зо два ве ка, ка то 
за сто ли ца е из диг нат град Арта кас та (Арта шаш). Най-зна ме ни ти ят пред ста ви тел 
на ди нас ти я та – Тиг ран II Ве ли ки (95-56 г. пр.Хр.) за поч ва да се ти ту лу ва по пер-
сий ски оби чай „цар на ца ре те”. Към вре ме то на Август Арме ния вли за в зо на та на 
пря ко то рим ско то вли я ние. Ето за що след края на ди нас ти я та на Арта ше си ди те 
ар мен ци те за поч ват да тър сят под кре па в близ ка та им в кул тур но и ис то ри чес-
ко от но ше ние Пар тия. То ва пре диз вик ва кон фликт с Рим, кой то има проб ле ми с 
пар тския цар Во ло гез. Не рон из пра ща вой ска, за да под чи ни Арме ния. Вмес то 
то ва оба че се на ла га Рим офи ци ал но да приз нае влас тта на ар мен ски те ца ре, 
чи я то сим во лич на та за ви си мост се из ра зя ва в по лу ча ва не то на ар мен ска та цар-
ска ко ро на лич но от ръ це те на рим ския им пе ра тор във Веч ния Град. През 117 г. 
Тра ян вре мен но обя вя ва Арме ния за про вин ция, но още Адри ан, про веж дай ки 
ти пич на та за сил ни те им пе рии по ли ти ка на ог ра ни ча ва не, от зо ва ва рим ски те 
ле ги о ни от Ефрат.
 По лу ва сал но то от но ше ние на Арме ния към Пар тска та дър жа ва се сме-
ня с от кри та враж да след ка то Арша ки ди те са сме не ни в Пер сия от Са са ни да 
Хоз рой I. Кра ят на то зи в същ нос тта си ди нас ти чен кон фликт, нас тъп ва с ут вър-
жда ва не то на сред но ве ков на та Са са нид ска пер сий ска дър жа ва и обе ди ня ва не-
то на ця ла Арме ния под скип тъ ра на Ти ри дат III Ве ли ки. Ти ри дат III Ве ли ки е син 
на Хоз рой, до шъл на власт с пер сий ска и рим ска под кре па и при не го во то уп-
рав ле ние, през 301/302 г. Арме ния при е ма хрис ти ян ство то ста вай ки пър ва та 
хрис ти ян ска дър жа ва. Спо ред пре да ни е то Армен ска та цър ква е съз да де на от 
апос то ли те Та дей и Вар то ло мей, т.е. – тя е ед на от мал ко то из клю чи тел но ран ни 
и ав то ри тет ни апос тол ски цър кви. Цен трал на ро ля за мно го ран но то пок ръс-
тва не на Арме ния без съм не ние изиг ра ва св. Гри го рий Прос ве ти тел, ста нал пър-
ви ят ду хо вен гла ва - ка то ли кос на Армен ска та цър ква (302-326).  През 303 г. е 
пос тро е на цър ква та в Ечми да зан (бли зо до Ере ван), ко я то се прев ръ ща в ре ли-
ги о зен цен тър за всич ки ар мен ци и се да ли ще на вър хов ния пат ри арх и ка то-
ли кос на всич ки ар мен ци. По име то на пър вия ка то ли кос Гри го рий Армен ска та 
апос то ли чес ка цър ква по ня ко га се на ри ча и гри го ри ан ска. Си нът на св. Ге ор ги 
Прос ве ти тел и не гов при ем ник на пос та ка то ли кос – Арис та кес учас тва през 325 
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г. в Пър вия все лен ски съ бор. За ут вър жда ва не то на но ва та вя ра през 404-406 г. 
Мес роп Маш тоц съз да ва ар мен ска та аз бу ка. 
 Освен ут вър де но то от са мо то на ча ло уп рав ле ние от ка то ли ко си, ха рак-
тер на осо бе ност на Армен ска та цър ква е, че тя гра ди бо гос ло ви е то си на уче-
ни е то на св. Ки рил Алек сан дрий ски. Ма кар пра вос лав ни те чес то да об ви ня ват 
ми а фи зи ти те в мо но фи зит ство, всъщ ност спо ред то ва уче ние, след ва що фор-
му ли ров ка та на св. Ки рил и на ри ча но ми а фи зит ство, Ии сус Хрис тос съ що има 
две при ро ди. Те зи при ро ди оба че не са рав нос той ни и рав но пос та ве ни, за що-
то Си нът Бо жи има ед на пър во на чал на при ро да (mia fusis) - Бо жес тве на, ко я то 
е при е ла за своя и чо веш ка та при ро да при Бо го въп лъ ще ни е то. В об щи ли нии 
ри ту а лът в Армен ска та цър ква е мно го бли зък до ви зан тий ския (и изоб що из-
точ нох рис ти ян ския), ка то се по чи тат се дем те тай нства, ико ни те и кул тът към 
Бо го ро ди ца. Па ра лел но Армен ска та цър ква в края на V и на ча ло то на VI в. се 
от де ля от Ви зан тий ска та цър ква, ка то приз на ва ре ше ни я та са мо на пър ви те три 
все лен ски съ бо ра (Ни кей ския, Кон стан ти но пол ския и Ефес кия). На Чет вър тия 
все лен ски съ бор в Хал ки дон (451 г.) ар мен ски те пред ста ви те ли ве че не при със-
тват. Та ка Арме ния ста ва ед на от т. нар. Цър кви на три те съ бо ра, сред ко и то фи-
гу ри рат коп тска та ор то док сал на цър ква, ети оп ска та ор то док сал на цър ква и т. 
н.  (всъщ ност в ло но то на из точ ни те цър кви съ щес тву ва и гру па на Цър кви те 
на два та съ бо ра – нап ри мер Аси рий ска та апос то ли чес ка цър ква, ко и то приз на-
ват са мо съ бо ри те от Ни кея (325) и Кон стан ти но пол (381) и са про нес то ри ан ски 
ори ен ти ра ни).
 През 387 г. Ве ли ка Арме ния е по де ле на ос нов но меж ду Рим и Са са нид-
ска Пер сия. Ма кар да е под чуж да власт, вът реш но то и са мо уп рав ле ние се ор га-
ни зи ра от нак сар си те (свет ски пред во ди те ли) и ка то ли ко си те (ду хов ни во да чи, 
с ранг бли зък до то зи на епис ко пи те в ран на та Цър ква). Осо бе но се ри оз но те-
ри то ри и те на Арме ния са за сег на ти по вре ме на мно го го диш ни те вой ни меж ду 
Ви зан тия и Пер сия при уп рав ле ни е то на Юсти ни ан Ве ли ки и Ирак лий през VI и 
VII в. С па да не то на Пер сия под араб ска власт (ре ал но през 636 г., след бит ка та 
при Ярмук), ар мен ци те ста ват за ви си ми от араб ски те ха ли фи. 
 Въз ста но вя ва не то на Арме ния се свър зва с име то на цар Ашот I, по то мък 
на спо ме на тия мал ко по-го ре ав то ри те тен род на Баг ра ти о ни те (Баг ра ти ди те). 
Чрез лов ка дип ло ма ция той ус пя ва да пос тиг не приз на ва не на цар ска та си тит ла 
пър во от ха ли фа Му та мид Бил лах (885 г.), а ско ро и от ва си лев са Ва си лий II (886 
г.). Та ка се из ди га пос лед на та мо гъ ща ди нас тия на Арме ния – Баг ра ти ди те (885-
1046). По не же но ви те ар мен ски ве ли ки ца ре из би рат за своя сто ли ца древ ния 
град Ани - „гра дът с 1001 цър кви” - дър жа ва та им чес то се на ри ча Аний ско цар-
ство. 
 Око ло 1080 г. Арме ния от но во сме ня цен тъ ра си, кой то се ус та но вя ва в 
Ки ли кия (т. нар. Ки ли кий ско цар ство). До зав ла дя ва не то й от мон го ли те Арме ния 
с про мен лив ус пех се опит ва да ла ви ра меж ду ин те ре си те на Ви зан тия, мю сюл-
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ман ски те дър жа ви и кръс то нос ци те, ка то включ ва в по ли ти чес кия си хо ри зонт 
и да леч на та от въд мор ска Све ще на Рим ска им пе рия. Та ка Ле вон II от ди нас ти я та 
на Хе ту ми ди те е ко ро ня сан през 1198 г. в Тарс в при със тви е то на пред ста ви те ли 
на мно жес тво хрис ти ян ски и мю сюл ман ски дър жа ви, сред ко и то пра те ни ци на 
ви зан тий ския ва си левс и на гер ман ския им пе ра тор (съ щи ят цар ще пред по че те 
фор мал ния сю зе ре ни тет на Све ще на та Рим ска им пе рия пред то зи на Ви зан тия).
Мон гол ско то за во е ва ние на Арме ния (1242 г.) е пос лед ва но от пер сий ско (1472 
г.), ос ман ско (XVI в.) и нак рая рус ко  (XIX в.). 

* * *

 Нап ра ве ни ят кра тък прег лед на ис то ри я та на ала ни те и ар мен ци те от 
Антич нос тта до края на Сред но ве ко ви е то це ле ше от ед на стра на да се обър не 
вни ма ние вър ху по ли ти чес ка та ро ля и кул тур ни те осо бе нос ти на те зи, обик но-
ве но под це ня ва ни и мис ле ни са мо ус лов но ка то „ев ро пей ски” на ро ди. От дру-
га стра на меж ду на род ни те от но ше ния в сред но ве ков на Евро па и в час тност – 
ви зан тий ска та док три на за ой ку ме не то и се мей ство то на вла де те ли те, не би ха 
мог ли да бъ дат схва на ти адек ват но без по не бег ло то поз на ва не на ис то ри чес-
ка та съд ба на Ала ния и Арме ния. За що то, как то ве че бе ше под чер та но, спо ред 
крис та ли зи ра ла та към X  век ви зан тий ска ре ли ги оз но-по ли ти чес ка док три на, 
Ала ния и Арме ния, за ед но с Бъл га рия, със тав ля ват най-тес ния ци ви ли за ци о нен 
кръг око ло Ро мей ска та дър жа ва, яд ро то на ой ку ме не то. Или, как то фор му ли-
ра та зи идея Кон стан тин Пор фи ро ге нет, един стве ни те чуж ди вла де те ли, ко и то 
имат тит ла „син на ва си лев са”, са ар мен ски ят, алан ски ят и бъл гар ски ят. От та зи 
глед на точ ка е из клю чи тел но ин те рес но да се опи та ме да от кри ем ло ги ка та, по 
ко я то три те на пръв пог лед тол ко ва раз лич ни на ро да са обо со бе ни в най-тес-
ния, ин ти мен кръг на ро мей ско то „се мей ство на на ро ди те и стра ни те”. 
 Стран но е, но е факт, че кла си фи ка ци я та на Кон стан ти VII на ис ти на мно-
го чес то се ци ти ра, но, по не що се от на ся до свър зва не то на Ала ния, Арме ния 
и Бъл га рия, ре ал но ни ко га не е нап ра вен опит да се ко мен ти ра. Ве ро ят но то зи 
про пуск се дъл жи на дей стви тел но твър де труд на та за от кри ва не връз ка меж ду 
Бъл га рия, Арме ния и Ала ния: Арме ния и Бъл га рия са съ се ди на Ви зан тия, но 
Ала ния не е. Бъл га рия и Арме ния са зав ла дя ва ни вре мен но от Ви зан тия, след 
ко е то са има ли шан са до ри да раз ши рят те ри то ри и те си за ней на смет ка, ко е то 
не се е случ ва ло на Ала ния. Бъл га рия и Ала ния при е мат офи ци ал но хрис ти ян-
ство то срав ни тел но къс но, ка то приз на ват сим во лич но то вър хо вен ство на Кон-
стан ти но пол ския пат ри арх, но Арме ния е пър ва та хрис ти ян ска дър жа ва, ко я то 
от каз ва да приз нае съ бо ри те, ос ве ти ли но ва та цър ков на струк ту ра на пен тар хи-
я та. Арме ния и Ала ния имат срав ни тел но крат ки пе ри о ди на по ли ти чес ки въз-
ход, но Бъл га рия, ка то се из клю чи ви зан тий ско то вла ди чес тво (1018-1185, ко га-
то впро чем бъл гар ски бла го род ни ци се опит ват да ов ла де ят „от вът ре” кон стан-
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ти но пол ския трон) фак ти чес ки пос то ян но е най-се ри оз на та си ла на Бал ка ни те. 
Съ щев ре мен но ед ни от най-сил ни те ви зан тий ски ди нас тии – Ирак ли е ва та и Ма-
ке дон ска та, са с ар мен ски про из ход, дру ги са с тра ко-или рий ски (т.е. от зе ми, 
дос та ра но по пад на ли под бъл гар ска власт) – ка то Кон стан ти но ва та и Юсти ни а-
но ва та. От своя стра на ала ни те из лъч ват във ви зан тий ския по ли ти чес ки жи вот 
са мо ед на яр ка фи гу ра – Фла вий Арда бу рий Аспар. (Аспар, кой то е из клю чи тел-
но до бър ге не рал и дос ти га пос та ма гис тер ми ли тум, но по не же сам е ари а нин, 
съ дей ства за из ди га не то на два ма ор то док сал ни им пе ра то ри - Мар ки ан и Лъв 
I Бес). Бъл га ри те и ар мен ци те за ед но с хрис ти ян ство то се от каз ват от упот ре ба та 
на гръц кия език и съз да ват книж ни на на соб ствен език – фун да мен тал на кул тур-
на осо бе ност, ко я то не се от на ся до ала ни те. Бъл га ри те от 927 г. имат свой, приз-
нат от Кон стан ти но пол пат ри арх, до ка то ка то ли ко сът  на всич ки ар мен ци ни ко га 
не е тър сил приз на ва не от ро ме и те, а ала ни те ни ко га не са из ди га ли пре тен ции 
за пат ри ар шия. След 864 г. бъл га ри те, с из клю че ние на пе ри о да на уни я та с Рим 
(1204 - 1231/5) ви на ги са би ли офи ци ал но ор то док сал ни, ар мен ци те ни ко га след 
431 г. не са от стъп ва ли от сво я та гри го ри ан ска цър ква, а за кон крет на та хрис ти-
ян ска ори ен та ция на ала ни те прос то ня ма ме све де ния. По съ ща та ло ги ка бъл га-
ри те ед ва от 927 г. имат цар, приз нат от Кон стан ти но пол, но пър ви те ар мен ски 
ца ре е ня ма ло как да бъ дат приз на ти от Но вия Рим, кой то все още не е съ щес-
тву вал, а по-къс но по лу ча ват от Кон стан ти но пол приз на ва не на тра ди ци он на та 
си от I в. пр. Хр. тит ла „цар на ца ре те” („ве лик цар”). Що се от на ся до алан ски те 
вла де те ли в Кав каз, за тех ния то чен ста тут и да та та на офи ци ал но то им приз на-
ва не дан ни ня ма.
 Нак рат ко – ня ма ни то един кри те рий, бил той по ли ти чес ки, кул ту рен, во-
е нен или ре ли ги о зен, по кой то и три те стра ни да мо гат да бъ дат обо со бе ни в 
от дел на, вът реш но хо мо ген на гру па. Ко е то не оз на ча ва, че не съ щес тву ва изоб-
що кри те рий, спря мо кой то вла де те ли те на Ала ния, Арме ния и Бъл га рия не са 
мог ли да бъ дат обе ди не ни и не са би ли обе ди не ни в тес ния кръг на „си но ве те 
на ва си лев са”.  То зи кри те рий, оба че, е най-ве че пси хо ло ги чес ки и раз би ра не то 
му за ви си от сте пен та на поз на ва не на ви зан тий ска та мис лов ност. „Си но ве те на 
ва си лев са” са вла де те ли те, пред ста вя щи род стве ни, в най-бук вал ния сми съл на 
ду ма та, на ро ди и кул ту ри. Пре ки те род стве ни връз ки с Арме ния не са мо на мно-
го им пе ра то ри, а и на го ля ма част от ви зан тий ска та арис ток ра ция лес но обяс-
ня ват от но ше ни е то към ар мен ци те. Стре ме жът да се под чер та ва род нин ска та 
бли зост тук е тол ко ва по-обяс ни ма пред вид фак та, че ар мен ска та цър ква е апос-
то ли чес ка и Арме ния е пър ва та хрис ти ян ска дър жа ва. Род ство то на ро ме и те с 
бъл га ри те би мог ло да се тър си как то по ли ни я та на т. нар. „и ли рий ски им пе ра-
то ри” и на древ ни те апос то ли чес ки цър кви в Бъл га рия, та ка и по ли ни я та на род-
ство то меж ду вла де тел ски те дво ро ве, за пръв път уго ва ря но меж ду Юсти ни ан II 
и Тер вел и със си гур ност ре а ли зи ра но при Пе тър I и Ро ман I. В та зи връз ка ед ва 
ли е из лиш но да се спо ме не, че по-къс ни те ви зан тий ски из во ри „заб ра вят” как то 
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бра ка меж ду Юсти ни ан II и дъ ще ря та (или сес тра та?) на ха зар ския ка ган Изу вер 
Гли а ван, та ка и об мис ля ния брак меж ду кан Тер вел и дъ ще ря та на Юсти ни ан и 
твър дят, че Юсти ни ан II всъщ ност се оже нил за дъ ще ря та на Тер вел. 
 В по до бен кон тек ст на ис ти на ни как не е лес но да от гат нем как во прес-
тиж но би ха мог ли да ви дят ро ме и те в „род нин ство то” си с Ала ния. В Ала ния ня-
ма апос то ли чес ки цър кви, ни то древ ни бла го род ни чес ки фа ми лии или гра до-
ве, свър за ни с им пе ра то ри те в Кон стан ти но пол. Ро ля та на Ала ния мо же да бъ де 
оце не на са мо през приз ма та на кон крет на та ис то ри чес ка си ту а ция след сре да та 
на X в., ко га то жи вее, пи ше и уп рав ля ва Кон стан тин VII. Към сре да та на X в. Ха-
зар ски ят ка га нат е в своя за лез и е лес но да бъ де проз ря но бъ де що то му анек-
си ра не от Ки ев ска Ру сия. Са ма та Ки ев ска Ру сия за мо мен та е все още ези чес ка, 
но ско ро след пок ръс тва не то й ще по пад не под сил но то и пря ко бъл гар ско вли-
я ние, ста вай ки мно го по ве че кул ту рен са те лит на Бъл га рия, от кол ко то стра на в 
сфе ра та на ви зан тий ско то кул тур но вли я ние. На то зи фон пра вос лав на Ала ния, 
ма кар да не е ни то с ми на ло то ве ли чие на Арме ния, ни то с ак ту ал на та си ла на 
Бъл га рия, ста ва не об хо ди ма та про ти во те жест в струк ту ра та на ви зан тий ско то 
ой ку ме не. В та зи сис те ма Ала ния за е ма мяс то то на Ха за рия, ко я то до то га ва е 
на деж ден ви зан тий ски съ юз ник пър во сре щу ава ри те и сре щу ис ля ми зи ра ни те 
ара би, а сет не и сре щу вой нстве ни те ки ев ски кня зе. Съ щев ре мен но Ала ния е 
про ти во те жест на пре ко мер ни те ам би ции на Арме ния и Бъл га рия тък мо с то ва, 
че ней но то ми на ло и ней но то хрис ти ян ство са за бу ле ни в ле ген ди, а сле до ва-
тел но мо гат да бъ дат ин тер пре ти ра ни спо ред не об хо ди мос тта на ис то ри чес ка-
та ко нюн кту ра. Въп ро сът до кол ко Ала ния е би ла дей стви тел но на деж ден страж 
на хрис ти ян ство то на Се вер (а и до кол ко и как е би ла хрис ти я ни зи ра на) тук е 
без зна че ние, точ но как то е без зна че ние да ли юда и зи ра на Ха за рия на ис ти на е 
би ла „Нов Изра ил”, бас ти он на ев рей ска та вя ра и ро ди на на ев ро пей ския клон 
на ев рей ство то (Ешке на зи те). За що то, хрис ти ян ско то ой ку ме не е те о ре тич на 
кон струк ция, чи я то струк ту ра е по-ско ро идея, от кол ко то по ли ти чес ка ре ал-
ност. Ней на та цел не е ни то да пред ста ви вяр но ми на ло то на на ро ди те, ни то да 
от ра зя ва ак ту ал на та кар ти на на меж ду на род ни те от но ше ния. Наз на че ни е то на 
иде я та за ой ку ме не то е да под ре ди и йе рар хи зи ра све та в ед на строй на сис те-
ма, ко я то вдъх ва чув ство за ус той чи вост и уве ре нос тта, че све тът е бил и ос та ва 
мъд ро и хар мо нич но ус тро ен спо ред Бо жес тве на та про ми съл. 

 4. За анах ро низ ма на би по ляр ния мо дел Изток (пра вос ла вен) – 
За пад (ка то ли чес ки)

 Пред ло же ни те тек сто ве за ал тер на тив ни те сред но ве ков ни об щес тва 
яр ко до каз ват, че сред но ве ков ни ят свят изоб що не е бил раз де лен на ара бо-
тур ски, ис лям ски, ази ат ски блок (раз ши рен с кон кис та та на Испа ния през 711 
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г., а мно го по-къс но – със зав ла дя ва не то на Бал ка ни те) и ев ро пей ски хрис ти ян-
ски блок (ком пен си рал от па да не то на Бал ка ни те в пе ри о да 1396-1543 с края на 
ис пан ска та ре кон кис та през 1492 г.). Още по-мал ко Евро пей ски ят хрис ти ян кси 
свят е бил раз де лен на пра вос ла вен сла вя но-ви зан тий ски Изток и ка то ли чес ки 
ри мо-гер ман ски За пад. И ако нег ра мот нос тта на бъл га ри те по от но ше ние нап-
ри мер на съд ба та на Вол жка Бъл га рия от не ма един от въз мож ни те сти му ли те 
да про я вя ват не прос то лю бо пит ство, а пат ри о тич но мо ти ви ран ин те рес към ис-
лям ски те ре ли ги оз ни цен нос ти, то въз при е ма не то на све та ка то на шия (сла вя но 
ви зан тий ския) и дру ия – гер ма но-рим ския от не ма въз мож нос тта изоб що да се 
схва не ди на ми ка та на сред но ве ков на та ис то рия ка то та ка ва. 
 Проб ле мът не е, че на въп рос но то де ле ние (ко е то днес е без спо рен факт 
по не що се от на ся до кон фе си о нал на та при над леж ност) се от де ля пре ко мер но 
го ля мо вни ма ние. Проб ле мът е, че то ва де ле ние на ев ро пей ския наш Изток и 
ев ро пей ския друг За пад се пред ста вя ка то ап ри ор но, т.е. ка то на ло жи ло се от 
са мо то на ча ло на сред но ве ков на та ис то рия с па да не то на За па да под влас тта на 
гер ман ски те на ро ди и вли я ни е то на пап ския Рим, а на Изто ка – под влас тта на 
сла вян ски те на шес тве ни ци и в сфе ра та на Кон стан ти но пол ско то по ли ти чес ко 
и цър ков но вли я ние. Та зи фун да мен тал на сла бост не из бяг на та до ри ав тор ски-
ят екип на „Ану бис”, чи я то ос нов на цел е да се ак цен ти рат вър ху кон так тни те 
зо ни и по-кон крет но – вър ху ро ля та на Бъл га рия (и изоб що на Бал ка ни те) ка то 
кон так тна зо на, ге не ра тор и тран сла тор на идеи. Все пак, по не же в учеб ни ка на 
„Ану бис” кон трас ти те са най-смек че ни, не ка ви дим как из глеж дат то зи най-смек-
чен ва ри ант в пред ста вя не то на ев ро пей ския свят ка то раз де лен на (наш) Изток 
и (друг) За пад спо ред ав то ри те Г. Ка за ков и М. Дон ко ва. То зи ана лиз е осо бе но 
ва жен, пред вид че – не ка за по ре ден път под чер та ем, най-цен трал ни те це ли, 
стан дар ти и очак ва ни ре зул та ти от обу че ни е то по ис то рия в ос ми клас (как то и 
във всич ки дру ги кла со ве), е уче ни ци те да схва нат бъл гар ска та ис то рия и кул ту-
ра ка то не раз рив но свър за ни с ев ро пей ска та ис то рия и кул ту ра, т.е. бъл га ри те 
тряб ва да се виж дат ка то ор га нич на част от ев ро пей ска та ци ви ли за ция, от ко я то 
са по лу чи ли мно го, но и на ко я то са ми те те са да ли не мал ко. От ос ми клас на та-
тък, оба че, уче ни ци те раз би рат, че бъл гар ска та ис то рия е част не изоб що от ев-
ро пей ска та ис то рия, а от ис то ри я та на Бал ка ни те и на Пра вос лав ния из ток. Как 
се сти га до то ва раз ми на ва не меж ду изис ква ни я та в нор ма тив ни те до ку мен ти и 
тек сто ве те на учеб ни ци те ще се опи та ме да ус та но вим с по мощ та на най-съ об-
ра зе ния с изис ква не то учеб ник на „Ану бис”.

 4.1. Къс но ан тич на та ре то ри ка в учеб ни ци те от XXI в. или за ос но ва та 
на анах ро низ ми те в пред ста вя не то на Сред но ве ко ви е то.

 В бъл гар ска та на у ка по на ча ло проб ле ма ти ка та на Къс на та Антич ност и 
Ран но то Сред но ве ко вие са тол ко ва не раз ра бо те ни, че се сти га до след ния, из-
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вес тен па ра докс: спо ред но вия пра во пис от наз ва ни я та на епо хи те в ис то ри я та 
с глав на бук ва се пи шат със си гур ност са мо Въз раж да не (Ре не санс) и Прос ве ще-
ние. До пус ти мо е в ня кои слу чаи с глав на бук ва да се удос тои и Но во то вре ме, а 
по ня ко га и Антич нос тта (ве ро ят но по ра ди прек ло не ни е то към нея на въз рож-
ден ски те дей ци). Оба че „Сред но ве ко ви е” се пи ше из клю чи тел но с мал ка бук ва 
„сред но ве ко ви е”. То ва пра ви ло е не ле по и ес тес тве но тук ня ма да се съ об ра зя-
ва ме с не го, но то ва не ни пре чи да обър нем вни ма ние на аб сур да, на ло жил се 
по ра ди пъл на та апа тия на ис то ри ци те към спо ме на ти те „мал ки” и „ма ло важ ни”, 
за то ва из пис ва ни с мал ки бук ви епо хи. И по не же у нас проб ле ми те на Ран но то 
Сред но ве ко вие са пре неб рег на ти (впро чем на пос ле дък за тях се пи ше мно го, но 
ни кой от из сле до ва те ли те не е ав тор на одоб рен от МОН учеб ник), в учеб ни ци-
те те зи те по въп ро са са бук вал но те зи от XVIII и XIX в., за да не ка жем че са те зи 
от са мия пре ло мен за ис то ри я та на цър ква та и дър жа ва та пе ри од IV-VI век. Във 
все ки слу чай ре то ри ка та по от но ше ние на „Го ле ми те вар вар ски на шес тви я” (у 
по-мо дер ни те, пов ли я ни от за пад на та ли те ра ту ра ав то ри) или на „Ве ли ко то пре-
се ле ние на на ро ди те” (у при вър же ни ци те на рус ка та шко ла) е съ ща та, как ва то е 
да ре чем в Евсе вий Ке са рий ски, Йор дан, Гри го рий от Тур, Про ко пий Ке са рий ски 
или Те о фи лакт Си мо ка та. Спо ред та зи ре то ри ка ци ви ли зо ва ни ят свят е под ло-
жен на жес то ко ра зо ре ние от вар ва ри те: го ти, ван да ли, бъл га ри, фран ки, бур гун-
ди, сак си, сла вя ни и лан го бар ди (за вре ме то 4-6 в.) - ко и то под на тис ка на още по-
го ле ми те вар ва ри – ху ни те и ава ри те – са при ну де ни да пре ми нат Ду нав и Рейн и 
да тър сят спа се ние и пре пи та ние в рим ски те про вин ции. Изклю че ние тук пра ви 
учеб ни кът на „Прос ве та”, кой то из ла га те за та за скан ди нав ския про из ход на го ти-
те и та ка, без да да ва свое обяс не ние, не да ва и „хун ско-авар ско то” обяс не ние на 
ди ле ма та: за що вар ва ри те вне зап но за поч ват да за ли ват рим ски те зе ми?

 4.2. бъл га ри нът – най-дру ги ят друг за хрис ти ян ския рим ски свят

 Всъщ ност по со че на та ди ле ма спо ред учеб ни ци те не съ щес тву ва: из ця ло 
в ду ха на къс но ан тич ни те гръ ко- и ла ти но е зич ни пи са те ли обяс не ни е то е мно го 
прос то: вар ва ри те на па дат рим ски те за ми прос то за що то са вар ва ри. И точ но 
за що то са вар ва ри те не прос то се спа ся ват в рим ски те зе ми, а за сел вай ки ги, 
ги ра зо ря ват. То тал на та лип са на ло ги ка тук – за що ед ни хо ра, ко и то смя тат да 
жи ве ят на да де на те ри то рия, за сел вай ки се в нея я опус то ша ват? - из глеж да не 
при тес ня ва ни ко го. Изглеж да ло ги ка та, ка то дос ти же ние на ци ви ли за ци я та, не 
би тряб ва ло да бъ де тър сен в дей стви я та на вар ва ри те. Точ но та ка ва е по зи ци-
я та на рим ски те ав то ри от ІV-VІ в., но тя, как то зна ят спе ци а лис ти те, е из раз на 
шо ка от про мя на та изоб що на ан тич ния свят, а не от на шес тви я та на вар ва ри те. 
То ва, оба че, е по-мал ки ят проб лем, по не же во ди до не у мес тно про ти во пос та вя-
не ци ви ли за ция - вар вар ство, но не и до очер та ва не на гра ни ца та Изток-За пад. 
В то ва от но ше ние ав то ри те на учеб ни ци те изос та вят ре то ри ка та на сво и те ран-
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нос ред но ве ков ни ко ле ги-ис то ри ци и въз при е мат ед на съ що дос та ста ра, но съ-
вър ше но не съв мес ти ма с те за та за „го ле ми те на шес твия/ве ли ко то пре се ле ни е” 
те за: опус то шен и ос та вен в ру и ни от на шес тви я та е бил са мо За па дът, а Изто кът 
е бил сла бо за сег нат, по ра ди ко е то Източ на та рим ска им пе рия (Ви зан тия) ус пя-
ла да оце лее. 
 Лип са та на как ва то и да би ло ло ги ка в та зи кон струк ция е по ве че от оче-
вид на: как Изто кът (т.е. Бал ка ни те) е по ща ден нап ри мер от гот ски те на шес твия, 
при по ло же ние че го ти те дъл го вре ме жи ве ят тък мо тук, а и от тук ми на ват всич-
ки „пре сел ва щи” се на ро ди? Ня ма ни как ва ло ги ка и в обяс не ни е то, че ед ни те 
вар ва ри са би ли по-мал ко вар ва ри и за то ва опус то ше ни я та са би ли по-мал ки. 
Та ко ва обяс не ние, раз би ра се, не се да ва ни къ де, но то се съ дър жа им пли цит но 
в ця ла та кон цеп ция за „по ща де ния, оце лял ев ро пей ски из ток” и „о пус то ше ния 
ев ро пей ски За пад”. 
 Та ка, без да се тър си ни как ва при чи на, още в пе ри о да IV-VI в. Евро па се 
раз де ля на Изток и За пад, ко и то ста ват тол ко ва раз лич ни, че до ри вар ва ри те им 
се раз ли ча ват по тем пе ра мент и ефек тив ност на опус то ши тел ни те на бе зи. Тряб-
ва да се от бе ле жи, че в слу чая прог ра ми те по ис то рия ня мат ви на. В тях до ри 
има опит въп рос но то ран но де ле ние да бъ де ту ши ра но с те ми за об щи те за ва-
ре ни тра ди ции (рим ски), об щи те чер ти на „но ви те” на ро ди, об ща та вя ра (хрис ти-
ян ство то, ко е то впро чем по ве че то „вар вар ски” на ро ди при е мат още през IV в.). 
При чи на та за раз де ля не то на Евро па е ру ти на та в пред ста вя не то на ма те ри а ла, 
ко я то се след ва у нас в поч ти ця ла та на уч на ли те ра ту ра по въп ро са. 
 След ка то вед нъж Евро па е раз де ле на на оце лял Изток и на За пад, кой то 
не ус пя ва да оце лее – де ле ние, ста на ло окон ча тел но в 476 г. – за поч ва пред-
ста вя не не на ев ро пей ска та сред но ве ков на ис то рия, а на две па ра лел ни ис то-
рии: ис то ри я та на Ви зан тия и ней ния свят и ис то ри я та на Рим и гер ман ци те и 
тех ния свят. През приз ма та на на шия ана лиз то ва оз на ча ва съз да ва не на мно го 
осо бе на, „пред на тал на” иден ти фи ка ция на бъл га ри те не са мо с не ци ви ли зо ва-
ни те вар ва ри-на шес тве ни ци, а и с ев ро пей ския Изток (т. нар. сла вя но-ви зан тий-
ска та об щност). Съ що тол ко ва сил но и ран но се оказ ва рес пек тив но то при е ма-
не на ев ро пей ския За пад ка то све та на дру ги те. Как то е доб ре из вес тно, та зи 
иден ти фи ка ция, пос то ян но под хран ва на с по доб ни „пред на тал ни” спо ме ни, е 
дос та тъч но сил на и до днес. 
 За бъл га ри те соб стве на та дру гост се за дъл бо ча ва и от още един мно-
го по ве че ис то ри ог раф ски, от кол ко то ис то ри чес ки факт: че ос вен „вар вар ски” и 
„из точ но ев ро пей ски”, бъл га ри те са и мно го „дъл бо ко ези чес ки на род”. Раз би ра 
се, ни кой рим ски ав тор не из тък ва спо ме на то то мно го ран но хрис ти я ни зи ра не 
на „вар ва ри те”, но и ни коя мо дер на ис то ри ог раф ска шко ла не нас то я ва ней ни ят 
на род на ис ти на да е бил та ка „е зи чес ки” и „вар вар ски”, как то го опис ват рим ски-
те ав то ри. Ни коя шко ла, ос вен ед на – бъл гар ска та, чи и то ти пич ни пред ста ви те-
ли са (или ус пеш но се пред ста вят, че са) и всич ки ав то ри на одоб ре ни те от МОН 
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учеб ни ци. Та ка в учеб ни ка на „Ану бис” не се го во ри за Карл Ве ли ки ка то за „дру-
гия им пе ра тор” (как то е оп ре де лен фран кски ят вла де тел от еки па на „Прос ве та”, 
с. 48). Авто ри те на „Ану бис” се стре мят да по ка жат па ра ле лиз ма и прин цип но то 
сход ство на про це си те, про ти ча щи на Изток и на За пад, с те за та за об що то „про-
ти вос то е не на бъл гар ска та и фран кска та ре ал нос т” сре щу те о ри я та за Импе ри-
я та (с. 53 и с. 59). Все пак и тук, в уро ка за пок ръс тва не то Бъл га рия, бъл га ри те 
от но во са зас та ве ни да пра вят „дра ма тич ни я” из бор меж ду ези чес тво и хрис ти-
ян ство (ка къв то из бор, спо ред тек сто ве те в учеб ни ка, на за пад ни те „вар вар ски” 
на ро ди не се е на ла га ло да пра вят).
 Те зи под чер та ни бъл гар ски „из точ ни” и осо бе но - „е зи чес ки” иден ти фи-
ка ции мо же би це лят да ком пен си рат лип са та на на ци о нал на кон цеп ция в учеб-
ни ци те по ис то рия. Те оба че пред ста вят бъл га ри те по-ско ро дос та вой нстве ни, 
прин цип но адап тив ни, но и мно го труд но въз при ем чи ви  ка то на род (тряб ват му 
око ло три ве ка, за да ус вои оно ва, ко е то нап ри мер фран ки те – най-къс но хрис-
ти я ни зи ра ни те за пад ни вар ва ри, ус во я ват за по ло вин сто ле тие). От та зи по зи-
ция из тък ва ни те по-къс но пос ти же ния на бъл га ри те в об лас тта на хрис ти ян ска-
та кул ту ра зву чат дос та не у бе ди тел но, осо бе но с из рич ния ак цент на „е ре тиз ма” 
им във връз ка с бо го мил ско то уче ние.
 Интер пре та ци я та на проб ле ма Изток-За пад дъл бо ко за ся га спе ци фич на-
та на ци о нал на иден ти фи ка ция на бъл га ри те и от там е важ на за фор ми ра не то 
как то на пат ри о тич но то чув ство, та ка и на от но ше ние към дру ги те на ро ди. То зи 
проб лем, оба че, има съв сем сла ба връз ка с въп ро са за мал цин ства та. Ето за що 
тук ще от бе ле жим са мо ня кол ко те ми, чи е то раз ра бот ва не или пре ак цен ти ра не 
би мог ло да смек чи опи са на та, ис то ри чес ки край но не а дек ват на и кар ти на: 
 - Ро ля та на „вар ва ри те” в уп рав ле ни е то на Рим
 (Та зи те ма мо же да бъ де до пъл не ние към „Кри за та в Рим ска та им пе ри я”, 
ка то се ак цен ти ра на „вар вар ски я” про из ход на поч ти всич ки им пе ра то ри от 285 
до 476 (за За па да, къ де то след то ва уп рав ля ват „вар вар ски” рим ски кон су ли, 
сро де ни с рим ско то се на тор ско със ло вие и с кон стан ти но пол ския двор) и до 
края на VII в. – за Изто ка. По доб на ин фор ма ция би ре ви зи ра ла се ри оз но об ща та 
кар ти на на т.нар. „пре се ле ние на на ро ди те”)
 - Схиз ми те и обе ди не ни я та в Цър ква та
 (Те ма та би тряб ва ло да включ ва мно жес тво то схиз ми в цър ква та, за поч-
на ли още през V и про дъл жи ли до XV в. В то зи кон тек ст тряб ва да се от бе ле жи 
лип са та на ка къв то и да би ло от звук в сред но ве ков ния свят на схиз ма та от 1054 
г. (на ри ча на от из точ ноп ра вос лав ни те и във всич ки учеб ни ци „Го ля ма схиз ма”) 
и за мно го дъл бо кия ре зо нанс на Ве ли ка та схиз ма, как то за пад ни те хрис ти я ни 
на ри чат раз ко ла в ка то ли чес ка та цър ква, про дъл жил от 1378 до 1417. Цел та е да 
се по со чи лип са та на прин цип на при чи на за раз де ле ни е то на Цър ква та през ХІ в. 
(как ви то при чи ни има при мно го дру ги схиз ми) и об сто я тел ства та, до ве ли все пак 
до ней но то обя вя ва не, за дъл бо ча ва не и про дъл жа ва не до нас то я щия мо мент.)



71

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 - Иде о ло ги чес ки и по ли ти чес ки гра ни ци в сред но ве ков на Евро па
 (Те ма та за гра ни ци те е из рич но за лег на ла в прог ра ма та, но ин тер пре та-
ци я та й гра ви ти ра плът но в рус ло то на раз де ле ни е то Изток-За пад. Опит да се 
раз чу пи та зи тра ди ци он на рам ка се пра ви в учеб ни ка на „Прос ве та” с из веж-
да не то на Цен трал на-из точ на Евро па ка то гра ни ца на за пад ния свят (с. 142 сл.) 
Проб ле мът е, че по ня ти е то „Цен трал на-из точ на Евро па” е въ ве де но съв сем нас-
ко ро, в кон тек ста на пре ос мис ля не то на дру го мо дер но по ня тие – Юго из точ на 
Евро па - и упот ре ба та му в сред но ве ко вен кон тек ст е анах ро ни зъм).
 Те зи, как то и ред дру ги важ ни те ми ос та ват не за сег на ти или са двус мис-
ле но ин тер пре ти ра ни в учеб ни ци те. Но то ва се дъл жи не на ру тин но след ва не 
на ис то ри ог раф ския шаб лон за „Ве ли ко то пре се ле ние на на ро ди те” и „Къс но то 
пок ръс тва не на Бъл га ри я”, а на спо ме на то то по-го ре изис ква не в прог ра ма та (а 
от там и факт в учеб ни ци те за VIII клас) – сред но ве ков на та дър жа ва да се пред-
ста вя и ин тер пре ти ра ка то те ри то ри ал на.

 4. 3. Ро ля та на на ро ди те и ет ни чес ки те гру пи в „те ри то ри ал ни те 
държа ви” на Сред но ве ков ния свят.

 Изис ква не то в учеб на та прог ра ма сред но ве ков на та дър жа ва да се 
пред ста вя и ин тер пре ти ра ка то те ри то ри ал на е мо же би цен трал на та при чи-
на за по ве че то не яс но ти, про ти во ре чия и гру би фак то ло ги чес ки не точ нос ти 
в учеб ни ци те. То ва изис ква не вли за в про ти во ре чие от ед на стра на със ста ри те 
те зи, спо ред ко и то нап ри мер в Сред но ве ко ви е то е на пъл но мо ти ви ра но да се 
го во ри за „пра бъл га ри” (бъл га ри те от IX в.) и бъл га ри (бъл га ри те от  IX в, ко и то 
ве че имат на род ност). Ци ти ра но то изис ква не вли за в кон фликт и с мо дер ни те 
за пад ни шко ли, спо ред ко и то те ри то ри ал на та дър жа ва пре ми на ва към ет ни чес-
ка/ на ци о нал на още след Вер дюн ския едикт (843 г.). С то зи Едикт Импе ри я та на 
Карл Ве ли ки окон ча тел но се раз па да, ка то но ви те обо со бе ни вла де ния на не го-
ви те вну ци дос та точ но очер та ват гра ни ци те на три те го ле ми ев ро пей ски дър-
жа ви – Фран ция, Гер ма ния и Ита лия. 
 Как ре а ги рат ав тор ски те еки пи на то ва изис ква не, без съм не ние ос но-
ва но на аб сур дно то от ис то ри чес ка глед на точ ка со ци о ло ги чес ко виж да не, че 
на ци и те се по я вя ват ед ва в ин дус три ал ния свят? Все ки по раз ли чен на чин.
 Авто ри те на учеб ни ка на „Сват. На у ка” не са ус пе ли да се раз де лят с по-
со че на та от дав наш на кон цеп ция за за раж да не то на бъл гар ска та на род ност и в 
бе леж ка да ват по яс не ние за раз ли ка та меж ду бъл га ри и пра бъл га ри, по соч вай-
ки по то зи на чин ет ни чес кия ха рак тер, кой то при до би ва Бъл га рия от IX в. на та-
тък (вж. с. 52). По съ ща та ло ги ка еки път об ви ня ва им пе ра то ри те на Све ще на та 
рим ска им пе рия, че в име то на за во е ва тел ни те си це ли „за не ма ри ли род ни те си 
гер ман ски зе ми, а в съ що то вре ме (до ка то им пе ра то ри те во ю ва ли за влас тта в 
Ита лия) имен но гер ман ско то на се ле ние но се ло ог ром на та те жест на ам би ци оз-
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на та и скъ по стру ва ща по ли ти ка на сво и те вла де те ли (с. 119).
 В учеб ни ка на „Ану бис” на ци о нал на та те ма се про кар ва още във вре ме то 
на Карл Ве ли ки, ка то за пад на та им пе рия е ха рак те ри зи ра на ни то по ве че, ни-
то по-мал ко, а ка то „о бе ди не ние на гер ман ския свят” (с. 83). По съв сем съ ща та 
ло ги ка след ва пред ста вя не то на „Бъл гар ско то хан ство (Ду нав ска Бъл га рия) ка то 
„о бе ди не ние на сла вя ни те” (с. 87). 
 По до бен е въз гле дът и в учеб ни ка на „Прос ве та”. Там спо ме на та та по-го-
ре „дру гос т” на  им пе ра тор Карл Ве ли ки се със тои най-ве че във фак та, че е гер-
ман ски им пе ра тор. От своя стра на кон стру и ра не то на по со че на та „Източ но-цен-
трал на Евро па” ка то гра ни ца на за пад ния свят се ин тер пре ти ра из ця ло в кон тек-
ст на раз де ля не то на за пад ни те сла вя ни от дру ги те сла вя ни (за ра ди ун гар ско то 
ус та но вя ва не в Па но ния в края на IX в.) и свър зва не то им с Рим и Све ще на та 
рим ска (гер ман ска) им пе рия, но с ак цент вър ху за паз ва не то на сла вян ския ха-
рак тер на Пол ша и чеш ки те и сло ваш ки те дър жа ви ци.
 Нак рат ко, ав то ри те пи шат за те ри то ри ал ни цар ства/кня жес тва/крал-
ства и им пе рии, но не из мен но под чер та ват до ми ни ра щия ет ни чес ки еле мент 
на от дел ни те по ли ти чес ки фор ми ро ва ния. И са на пъл но пра ви.  За що то нап ри-
мер ние на ри ча ме вой ни те на Изток от 1095 до 1291 (а и ня кои по-къс ни вой ни) 
„кръс то нос ни по хо ди”, но тех ни те съв ре мен ни ци са ги оп ре де ля ли ка то „пок-
лон ни чес тва в име то на Хрис та”, а учас тни ци те в тях – ка то „Де ла та на Бо га, из-
вър ше ни от фран ки те” (Dei gesta per Francos). По съ ща та на ци о нал на ло ги ка още 
от чет вър ти век за поч ват да се пи шат „Исто рия на ге ти те” (Ка си о дор и Йор да-
нес), „Исто рия на цър ква та на ан глий ския на род (Бе да Дос то поч те ни), „Исто рия 
на лан го бар ди те” (Па вел Дя кон), „Исто рия на дат ча ни те” (Сак сон Гра ма тик) „Хро-
ни ка на пол ски те хер цо зи“ (Гал Ано ним) и т.н. 
 Ето за що ни кой ис то рик не мо же да на пи ше с чис та съ вест ис то рия 
на Сред ни те ве ко ве, без да раз ка же за фор ми ра не то и пър ви те яр ки изя ви на 
днеш ни те ев ро пей ски на ро ди. Лип са та на та къв стан дарт в прог ра ма та са мо 
пра ви за да ча та мно го труд на. Та зи лип са пра ви не въз мож но и въ веж да не то и 
нор мал но то ин тер пре ти ра не на те ма та за от но ше ни я та меж ду раз лич ни те на-
ро ди, ко и то са све де ни до ре ла ци я та цен тър-пе ри фе рия (без да се от чи та про-
мя на та на цен тъ ра и пе ри фе ри я та със смя на та на глед на та точ ка), до меж ду кон-
фе си о нал ни (ези чес тво-хрис ти ян ство; хрис ти ян ство-ис лям), меж ду е зич ни (т.е. 
меж ду ро ман ски/гер ман ски, гръц ки и сла вян ски об щнос ти) и „меж дуб ло ко ви” 
(Пра вос ла вие-Ка то ли ци зъм; Изток-За пад) кон так ти и кон флик ти. Ето за що и за-
дъл жи тел на та те ма за мал цин ства та се ре ду ци ра до пред ста вя не на ере ти ци те 
(по фор му ли ров ка та в прог ра ма та же на та не е в мал цин стве но по ло же ние, ма-
кар ав то ри те на учеб ни ци те по ра ди на лич ни те ис то ри чес ки ма те ри а ли, ко и то 
са из пол зва ни, да са я пред ста ви ли в та ко ва).
 Как ви те ми би ха мог ли да се до пъл нят, за да се ви ди ис тин ски ят об лик 
на сред но ве ков но то ев ро пей ско об щес тво, ко е то без осо бе но пре у ве ли че ние 
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мо же не са мо да се на ре че „об щес тво на мал цин ства та”, а и да се оп ре де ли ка-
то об щес тво, ко е то дос та доб ре се е спра вя ло с мал цин стве ни те проб ле ми. По-
не же мал цин ства та на ере ти ци те и же ни те в ня как ва сте пен са от бе ля за ни, ще 
обър нем вни ма ние са мо на два от про пус на ти те, осо бе но важ ни сю же ти.
 1. Един на род с мно го име на и мно го на ро ди с ед но име или: как се 
раж дат сред но ве ков ни те на ро ди 
 Тук вмес то но ви ав тор ски тек сто ве мо гат да се пред ло жат ста тии от 
сбор ни ка The Uses of the Past in the Early Middle Ages (ed. I. Hen & M. Innes), Cambridge, 
2000
 Про ти во по лож на та по зи ция, спо ред ко я то на ци и те са въ об ра зе ни об-
щнос ти, те о ре тич но мо же да се пред ста ви чрез час ти от кни ги те на б. Андер-
сен „Въ об ра зе ни те об щнос ти” и на Антъ ни Смит „На ци о нал на та иден тич ност” 
(има бъл гар ски пре во ди) а в стрик тно сред но ве ко вен кон тек ст – с ня кои гла-
ви от мо ног ра фи я та на  P. Geary The Myth of Nations: The Medieval Origins of 
Europe, Princeton University Press, 2002.
В то зи кон тек ст е най-ак ту ал но да се пред ста ви не са мо по я ва та на вто ра та въл-
на „но ви” ев ро пей ски на ро ди ка то вла си те и мол дов ци те, ко и то съз да ват свои 
по ли ти чес ки обе ди не ния, а и съд ба та на оне зи ет ни чес ки мал цин ства, ко и то ни-
ко га не съз да ват свои дър жа ви в Евро па, ма кар да за е мат мно го съ щес тве ни 
со ци ал ни ни ши: ев ре и те и ро ми те (ко мод ро ми о ни, ат цин га ни, бо хе ми, егип ти). 
Твър де важ но би би ло нап ри мер да се обър не вни ма ние на ин тег ра ци я та на ро-
ми те в хрис ти ян ска та пра вос лав на мис лов ност чрез включ ва не то им не са мо 
във фол кло ра, а и в раз ка за за Хрис то ви те Страс ти и рес пек тив но – в ли тур ги я та 
и цър ков но то из кус тво.
 Осо бен ин те рес по от но ше ние на въз мож ни те сте пе ни на ин тег ра ция 
на не у сед на ло то и по лу о сед на ло ази ат ско на се ле ние в рам ки те на на пъл но 
усед на ли те ев ро пей ски ци ви ли за ция пред став ля ват ня кои гла ви  Цв. Сте па-
нов Бъл га ри те и степ на та им пе рия през Ран но то Сред но ве ко вие. Проб ле мът 
за Дру ги те, С. 2005, на F. Groome, Gipsy Folk Tales, USA, 1899 и ста ти и те, пос ве-
те ни на ро ми те в сбор ни ка Аспек ти на ет но кул тур на та си ту а ция в Бъл га рия 
(Асо ци а ция АКСЕС, С., 1994).
 2. Кос мо по лит ни те сред но ве ков ни гра до ве и ин тег ра ци я та на вът
реш ния друг.
 Та зи те ма е край но по вър хнос тно раз гле да на, а до ня къ де и мис ти фи ци-
ра на чрез прог рам но то изис ква не гра до ве те да се раз глеж дат в опо зи ция на 
дър жа ва та – ми съл, бук вал но фор му ли ра на ка то „гра до ве те меж ду сво бо да та и 
дър жа ва та”. Всъщ ност в кос мо по лит ни те ев ро пей ски гра до ве, чи я то кос мо по-
лит ност не ви на ги за ви си от то ва да ли са ме га по ли си, срав ни ми с Кон стан ти-
но пол, въп ро си те за ин тег ра ци я та на вът реш ния друг не са мо, че са пос та вя ни 
мно го яс но, но и са ре ша ва ни по на чи ни, от ко и то и днес бих ме мог ли да по чер-
пим цен ни идеи и опит.
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Ве се ли на Вач ко ва

 III. ВЪПРОСЪТ ЗА МАЛЦИНСТВАТА И ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИО-
ТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В гИМНАЗИАЛНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН

 1. Пред ста ва та за дру гия и Раз лич ния в учеб ни ци те за де ве ти 
клас

 За да де ни те от ДОИ стан дар ти за обу че ние по ис то рия и ци ви ли за ция, 
ес тес тве но ог ра ни ча ват  учеб ни те прог ра ми по пред ме та. В учеб на та прог ра-
ма за де ве ти клас е дек ла ри ра на не об хо ди мос тта от трай на ан га жи ра ност на 
бъл гар ско то об щес тво към мо дер ни те ев ро пей ски цен нос ти и „фор ми ра не то 
на взис ка тел ност от стра на на граж дан ско то об щес тво и от дел на та лич ност към 
по ли ти ка та на ин тег ри ра не на Бъл га рия към Евро па“. Пред обу че ни е то по ис то-
рия и ци ви ли за ция в де ве ти клас е пос та ве на ам би ци оз на та цел „Да фор ми ра у 
уче ни ци те съз на ние за ис то ри чес ка тра ди ция в кон так ти те меж ду бъл гар ско то 
об щес тво и мо дер ния ев ро пей ски свят през Но во то вре ме, ко и то доп ри на сят 
за раз ви ти е то на бъл гар ска та на ци о нал на иден тич ност днес ка то пъл ноп рав на 
ев ро пей ска иден тич ност“. Ня къ де в края на то зи ам би ци о зен про ект не е про-
пус на то да се от бе ле жи, че у уче ни ци те тряб ва да се из гра ди ак тив но от но ше ние 
към де мок ра тич ни те цен нос ти, фор ми ра ни през епо ха та на Но во то вре ме. Ни-
къ де в прог ра ма та оба че не от кри ва ме сред те зи цен нос ти пат ри о тиз ма и то ле-
ран тнос тта. Те лип сват до ри и са мо из ве де ни ка то тер ми ни в гра фа та Основ ни 
но ви по ня тия. Пред обек тив ния пог лед на из сле до ва те ля се на ла га из во дът, че 
доб ри те по же ла ния, за лег на ли в учеб на та прог ра ма, се раз ми на ват драс тич но 
с раз би ра не то на об щес тве но то раз ви тие през епо ха та на Но во то вре ме. Оттук 
след ва и ог ра ни че ни е то за ав то ри те на учеб ни ци, ко и то ако спо ме на ват те зи 
тер ми ни, го пра вят ряд ко и един стве но в кон тек ста на хро но ло гич ния съ би ти ен 
под ход към ис то ри чес кия про цес.
 Тук ид ва и след ва щи ят проб лем. Спо ред проф. Ге ор ги Мар ков от хвър-
ля не то на съ би тий на та ис то рия и за мес тва не то й с ис то ри я та на все кид нев но то 
це ли за чер ква не на съ би ти я та, ко и то ни раз де лят, за смет ка на обе ди ня ва що-
то.36 Без да от ри чам не об хо ди мос тта от „съ би тий ност“ в учеб ни ци те по ис то рия 
и ци ви ли за ция, ми се стру ва, че по ня ти я та на ци о на ли зъм, то ле ран тност, ксе но-
фо бия, мал цин ства, пък до ри и граж дан ско об щес тво мо гат да на ме рят сво е то 
обяс не ние и прак ти чес ка на со че ност, ако бъ дат из ве де ни от рам ки те на съ би-
тий ния по ли ти ко-во е нен под ход към ис то ри я та. Обрат но - при изяс ня ва не то им 
съ би ти я та и фак ти те от раз лич ни пе ри о ди /нап ри мер ХVІ - ХVІІІ в./ мо гат да бъ-
дат из пол зва ни.

36 Вж. Българските национализми и европейската интеграция. Теоретична конференция Национални интереси, 
национална сигурност, европейска интеграция, София 2006, с. 64-65.
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 Раз би ра се, „ис то ри я та на все кид не ви е то“ съ що не е па на цея, тъй ка то 
слу же щи ят си с ме то ди те на ет но ло ги я та под ход при раз ра бот ва не на уроч на-
та еди ни ца раз кри ва би та и нра ви те на съ от вет на та епо ха един стве но на ни во 
ин фор ма ция. Да леч съм от ми съл та да уп рек вам ав то ри те на учеб ни ци. Проб ле-
мът от но во е в учеб на та прог ра ма, къ де то спо ред за ло же ния стан дарт уче ни кът 
„ус та но вя ва са мо бит ност, при ем стве ност и вза им ни вли я ния меж ду кул ту ри и 
ци ви ли за ции“. Кон ста тив ни ят под ход в ни ка къв слу чай не да ва прак ти чес ки ре-
зул та ти, ни то пък фор ми ра цен нос тна сис те ма. Оттук след ва и не раз би ра не то 
на фор ми ра не то на цен нос ти те на Но во то вре ме и още по-мал ко при ла га не то 
им на прак ти ка в съв ре мен ни те ус ло вия. Би мог ло да се по мис ли да ли в края на 
от дел ни те раз де ли да ня ма уро ци, свър за ни с проб ле ми те на на ци я та и от но ше-
ни е то към мал цин ства та в съ от вет на та епо ха. До кол ко то на ци я та и на ци о на лиз-
мът окон ча тел но из бис трят сво и те пос ту ла ти имен но в Но во то вре ме, по доб на 
прак ти ка би би ла не са мо умес тна, но и пре по ръ чи тел на. Не що по доб но се за-
бе ляз ва нап ри мер в учеб ни ци те по бъл гар ска ис то рия, къ де то има уроч ни еди-
ни ци, пос ве те ни на сред но ве ков на та кул ту ра, ере си те и Цър ква та, бъл гар ска-
та на род ност.37 Не виж дам за що по доб на прак ти ка да не бъ де ус та но ве на и при 
изу ча ва не то на ев ро пей ска та ис то рия. По то зи на чин то ле ран тно то от но ше ние 
към раз лич ния ще из ле зе от рам ки те на дек ла ра тив ния обу чи те лен под ход и ще 
на ме ри по ле за прак ти чес ка ре а ли за ция. Тук би мог ла да бъ де ко мен ти ра на и 
под го тов ка та на учи те ли те за та къв ме тод на пре по да ва не. До кол ко тя е на ли це 
до каз ва фак тът, че уро ци те, пос ве те ни на кул ту ра та и об щес тво то, най-чес то са 
про пус ка ни от пре по да ва те ли те с ар гу мен та лип са на вре ме. То зи въп рос оба че 
е пред мет на дру го из след ва не. 
 При та ка за да де ни те от ДОИ и учеб на та прог ра ма па ра мет ри ще обър нем 
вни ма ние на учеб ни ци те за де ве ти клас „Исто рия и ци ви ли за ция. За дъл жи тел на 
под го тов ка” с ав то ри Да ни ел Вач ков и ко лек тив на из да тел ска къ ща Ану бис и 
„Исто рия и ци ви ли за ци я” с ав то ри Бо рис лав Гав ри лов, Андрей Пан тев и Алек-
сан дър Кер тин на из да тел ство Прос ве та. Тряб ва да се приз нае, че още в увод-
ни те ду ми на ко лек ти ва на из да тел ство Ану бис проб ле ми те за от но ше ни е то към 
Дру гия са по со че ни ка то ед ни от во де щи те на Но во то вре ме. „Сре ща та с но ви не-
поз на ти до то га ва ци ви ли за ции офор мя съ пос тав ка та ди вак - ци ви ли зо ван... То-
ва об сто я тел ство за ви на ги оп ре де ля ев ро пей ско то чув ство за пре въз ход ство и 
не же ла ни е то кул ту ри те, раз лич ни от те зи на Ста рия кон ти нент, да бъ дат раз бра-
ни“, обоб ща ват ав то ри те на из да тел ство Ану бис. Пак там те об ръ щат вни ма ние и 
на стра ха от чуж до то и не поз на то то и ре ли ги оз ния фа на ти зъм, от ко е то ло гич но 
е из ве ден „стре ме жът към на ци о нал на и ре ли ги оз на чис то та и офор мя не на на-
ци о нал на дър жа ва“. С ог лед кри те ри и те на Учеб на та прог ра ма за де ве ти клас, 
ко и то изис кват оп ре де ля не мяс то то на Бъл га рия в ево лю ци я та на съв ре мен ния 

37 История на България от древността до наши дни. Петър Делев и колектив, издателство Планета 3, София 
2001.
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свят, ав то ри те из тък ват поз на та та ве че в ис то ри чес ка та на у ка те за за ума ле но то 
и ус ко ре но пов то ре ние на пъ тя към ве че ут вър де ни те в Евро па нор ми на мо-
дер на та кул ту ра в бъл гар ски те ус ло вия на Въз раж да не то и след Осво бож де ни-
е то. Във встъ пи тел ни те им ду ми лип сва проб ле мът за мал цин ства та, но тряб ва 
да приз на ем, че при раз ра бот ва не то на от дел ни те уро ци той е от кро ен, ма кар 
и в не дос та тъч на сте пен. Без неп ре мен но да нас то я ва ме за не об хо ди мос тта от 
въ ве де ние, все пак ав то ри те на учеб ник би след ва ло да оп ре де лят в най-об ща 
сте пен на со ки те на ра бо та та си на след ва щи те стра ни ци. То ва го изис ква как то 
ко рек тнос тта към чи та тел ска та а у ди то рия, та ка и нуж да та в син те зи ран вид да 
бъ дат пред ло же ни ос нов ни те идеи, ко и то ще бъ дат раз глеж да ни по-на та тък. В 
то зи сми съл бу ди учуд ва не фак тът, че та ко ва встъп ле ние в учеб ни ка на из да тел-
ство Прос ве та лип сва. То ва е из не над ва що на фо на на въ ве де ни е то, озаг ла ве но 
„Да поз на ваш „дру ги те“ в из лез лия от упот ре ба ве че учеб ник с ав то ри Андрей 
Пан тев и Бо рис лав Гав ри лов от 1994 г., къ де то сре ща ме стре меж към по зи тив но 
въз при е ма не на раз лич но то, из ве ден в дос тъп на и раз би ра е ма за уче ни ка фор-
ма.  
 В учеб ни ка на из да тел ство Ану бис пър ви ят раз дел е озаг ла вен „Евро пе е-
цът в един нов свят“. Без да се спи рам под роб но на все ки един от че ти ри те уро ка 
в не го, след ва да под чер тая, че един от ос нов ни те мо ти ви е свър зан с не тър пи-
мос тта към раз лич ни те. Та ко ва впе чат ле ние ос та вят кон ста та ци и те, че в епо ха та 
на Ре не сан са се по раж да стре ме жът към раз ру ша ва не на всич ко за ва ре но, за 
да бъ де из гра ден един нов свят. Ясно са пред ста ве ни стра хо ве те от но во то, Са-
та на та и чу ма та, ко и то до веж дат до ра со ви и ре ли ги оз ни прес лед ва ния. Изтък-
на та е не рав нос той нос тта на ту зе ме ца, при рав ня ван към рас те ни я та и жи вот-
ни те, и по тъп ква не то на не го ва та во ля от ев ро пей ски те за сел ни ци. По тър се на 
е и глед на та точ ка на жер тва та, до кол ко то е обър на то вни ма ние, че ин ди ан ци те 
въз при е мат ев ро пей ско то на шес твие ка то Бо жие на ка за ние, заб ра на та на хрис-
ти ян ство то в Ки тай и зат ва ря не то на гра ни ци те на Япо ния за Евро па чак до ХІХ 
в. Не е под ми нат и въп ро сът за от но ше ни е то на за пад ния чо век към Изто ка, „за 
ко го то люл ка та на ев ро пей ска та кул ту ра е не поз на та кол ко то и Аме ри ка“. Без 
из лиш ни раз съж де ния е пред ло же но твър де ни е то, че през ХVІ в. се из вър шва 
най-го ле ми ят ге но цид в ис то ри я та на чо ве чес тво то. Ре ли ги оз на та стра на на 
въп ро са съ що не е под ми на та. Пред ста ви те за из бра ния на род, раз ли чен от дру-
ги те по прис трас ти е то си към вя ра та, на ме са та в лич ния и об щес тве ния жи вот 
на ре ли ги оз ни те во да чи и жес то кос ти те по вре ме на сел ска та вой на в Гер ма ния 
и 30- го диш на та вой на през ХVІІ в. пред ста вят обек тив на та кар ти на на епо ха та. 
 В по-сла ба фор ма е зас тъ пен проб ле мът за за ро ди ла та се в та зи епо ха 
на ци о нал на идея. Изтък на то е, че мес тни ят ди а лект е за ме нен по вре ме то на 
Ре не сан са от на ци о нал ния език, без да бъ дат очер та ни кон ту ри те на на ци о на-
лиз ма, ко и то нап ри мер Ге ор ги Ка за ков и Ма рия Дон ко ва в учеб ни ка на Ану бис 
за ос ми клас от кри ват в Ита лия. За смет ка на то ва Да ни ел Вач ков и ко лек тив 
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об ръ щат се ри оз но вни ма ние на кул тур на та сим би о за, осъ щес тве на на ба за та на 
ис пан ския език и мес тни те кул тур ни тра ди ции в из граж да не то на об щес тва та в 
Но вия свят. За щи та та на на ци о нал ни те ин те ре си е за гат на та с обяс не ни е то на 
мер кан ти лиз ма, до вел дър жа ви те до стре меж към ико но ми чес ка не за ви си мост 
и оси гу ря ва не ра бо та за соб стве но то на се ле ние. В то зи сми съл след ва да тъл-
ку ва ме и кон ста та ци я та за Но вия свят ка то по ле за над пре ва ра меж ду ис пан-
ци, фран цу зи, хо лан дци и ан гли ча ни. Аргу мен ти ра на е и връз ка та меж ду раз-
прос тра не ни е то на про тес тан тски те идеи и бо гос ло ви е то на на ци о нал ни ези ци. 
Авто ри те пред при е мат и един по-кон кре тен под ход до тол ко ва, до кол ко то под-
чер та ват под чи не но то по ло же ние на бал кан ски те на ро ди в Осман ска та им пе-
рия и из гу бе ния в гер ман ско то мо ре свят на цен трал но ев ро пей ски те сла вя ни. 
Един стве ни ят на мек за на ци о на ли зъм в по-чист вид е нап ра вен чрез зак лю че-
ни е то, че Скан ди нав ски те дър жа ви при е мат про тес тан тиз ма, за що то виж дат в 
но ва та цър ква въз мож ност за на ци о нал на еман ци па ция.
 В учеб ни ка по Исто рия и ци ви ли за ция на из да тел ство Прос ве та та къв 
под ход лип сва. В твър де крат ка фор ма Ре не сан сът е пред ста вен един стве но в 
кли ши ра ни те пред ста ви за ин ди ви ду а лиз ма, ху ма низ ма и про из ве де ни я та на 
из кус тво то. Пред раз съ дъ ци те, по ро ди ли жес то кос тта на ев ро пе е ца към Но вия 
свят, съ що не са обект на вни ма ние от ав то ри те. При раз глеж да не то на об щес-
тве ния мо дел оба че учеб ни кът има съ щес тве но пре дим ство, тъй ка то е под чер-
та на ро ля та на гра до ве те за обе ди не ни е то на ре ги о нал ни те об щнос ти в ед но 
ця ло, ко е то пък от своя стра на ста ва ос но ва за раз ви ти е то на на ро ди те и дър-
жа ви те. Дру го дос той нство на учеб ни ка е и бо га ти ят до ку мен та лен ма те ри ал, 
кой то да ва дос та по-раз но об раз на и до зи ра на ин фор ма ция, до пъл ва ща ла ко-
нич ния тек ст на са мия урок. Ка то спо луч лив при мер в то ва от но ше ние  мо же да 
бъ де по со че но по тис ка не то на лич нос тта, илюс три ра но с до пъл ни тел на та ин-
фор ма ция за Жан Кал вин. 
 Ка то ця ло бих ме мог ли да зак лю чим, че в учеб ни ка на из да тел ска къ ща 
Ану бис под хо дът към пред ста ва та за Дру гия е дос та по-яс но раз ли чим и най-
ве че при ло жим, от кол ко то в учеб ни ка на из да тел ство Прос ве та. Въп ре ки то ва 
оба че би ха мог ли да бъ дат нап ра ве ни и ня кои пре по ръ ки към ав то ри те и от два-
та ко лек ти ва. На пър во мяс то за раж да не то на на ци о нал на та идея имен но през 
ХV-ХVІ в. от със тва от стра ни ци те на учеб ни ци те или ако е зас тъ пе на, се свър зва 
пре ди всич ко с проб ле ми те на ези ка би ло ка то пре о до ля ва не на ди а лек ти, би ло 
ка то сред ство за лич но об щу ва не с Бо га. Естес тве но, на ли чи е то на по доб на идея 
в епо ха та на Ре не сан са би тър пя ло кри ти ка до тол ко ва, до кол ко то под вли я ние 
тру до ве те на Ърнест Гел нер, Бе не дикт Андер сън, Ерик Хоб сбом, Антъ ни Смит и 
др. е мо дер но ос но ви те на на ци я та и на ци о на лиз ма да бъ дат тър се ни два-три 
ве ка по-къс но.38 Вж по-подробно Андерсън, Бенедикт Въобразените общности: 

38 Вж по-подробно Андерсън, Бенедикт Въобразените общности: Размишления върху произхода и 
разпространението на национализма. София, 1998; Брубейкър, Роджърс Националната общност и националният 
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Размишления върху произхода и разпространението на национализма. София, 
1998; Брубейкър, Роджърс Националната общност и националният въпрос в 
Нова Европа. София, 2004; Гелнер Ърнест Нации и национализъм. София, 1999; 
Смит, Антъни, Националната идентичност. София, 1991; Хобсбом, Ерик Нации и 
национализъм от 1780 г. до днес. София, 1996 и др. Смя там, че пред ста вя не то 
на епо ха та на Ре не сан са и из вън гра ни ци те на Ита лия /не що, ко е то в из вес тна 
сте пен ав то ри те пра вят, спо ме на вай ки име на та на Ера зъм Ро тер дам ски, Сер ван-
тес и Шек спир/ мо же да да де до бър при мер за на ци о нал но то са мо о съз на ва не 
на ев ро пей ски те на ро ди. За ед но с то ва, очер та вай ки ду ха на епо ха та, ав то ри те 
не от де лят съ щес тве но вни ма ние на про я ви те на то ле ран тност. В то зи сми съл 
нап ри мер лип сват за ко ни те от Бур гос през 1512 г., ко и то из рич но тре ти рат ин-
ди ан ско то на се ле ние ка то сво бод но и пред ла гат на ла га не то на хрис ти ян ска та 
ре ли гия да ста ва по ми рен път.  В раз глеж да ни те учеб ни ци са мо са спо ме на ти 
Ауг сбур гски ят ре ли ги о зен мир от 1555 г., Яну ар ски ят едикт на Ка те ри на Ме ди-
чи от 1571 г. и Нан тски ят едикт на Анри ІV от 1598. За съ жа ле ние ни то еди ни ят, 
ни то дру ги ят ко лек тив до каз ват с тек ст от съ от вет ния до ку мент опи ти те да бъ де 
пос тиг на то по ми ре ние за един по-то ле ран тен под ход към дру гия и раз лич ния. 
При раз глеж да не то на вер ския кон фликт е про пус на та, мо же би по ра ди лип са 
на мяс то и вре ме, ре ак ци я та на Източ на та цър ква. По то зи на чин ре ли ги оз ни ят 
кон фликт е раз гле дан са мо в сво и те кон крет ни из ме ре ния, без да бъ де по тър се-
но под роб но об що ев ро пей ско то му зна че ние.
 До кол ко то ели тар на та кул ту ра на Ре не сан са кап су ли ра сво и те пред ста-
ви те ли пре дим но чрез ла тин ския език, би след ва ло да зак лю чим, че епо ха та не 
пред по ла га въз мож ност за раз прос тра не ние на иде и те сред раз лич ни те со ци-
ал ни сло е ве въп ре ки на ли чи е то на пе чат но то сло во и пре во да на Биб ли я та на 
ро ден език. Оттук ло гич но след ва зак лю че ни е то, че стре ме жът към ин ди ви ду-
ал на изя ва чрез сло во то, чет ка та, за во е ва ни я та или ре ли ги я та, пре не сен от по-
ле то на не ог ра ни че ния ра зум в ус ло ви я та на ре ал на та дей стви тел ност, по раж да 
не съ об ра зя ва не то с цен нос ти те на дру гия и иг но ри ра не то на чо веш ка та лич-
ност. Ина че дос та труд но би мог ло да бъ де обяс не но на уче ни ци те как епо ха та 
на ху ма низ ма раж да чу до ви ща.
 В те ми те на уро ци те не е зас тъ пен и проб ле мът с мал цин ства та. На пръв 
пог лед то ва не е не об хо ди мо, тъй ка то са мо то по ня тие се раж да по-къс но по-
ра ди все още на чал ния ста дий, на кой то се на ми ра на ци о на лиз мът. В то зи сми-
съл ав то ри те и на из да тел ство Ану бис, и осо бе но те зи на из да тел ство Прос ве та 
наб ля гат пре ди всич ко на кос мо по лит ния ха рак тер на раз ви ти те ев ро пей ски 
гра до ве, по чи и то ули ци „се сре ща ли скан ди нав ци и про го не ни от Испа ния ев-
реи, пор ту гал ци, ис пан ци, ита ли ан ци и гер ман ци“.39 До кол ко то в Евро па все още 

въпрос в Нова Европа. София, 2004; Гелнер Ърнест Нации и национализъм. София, 1999; Смит, Антъни, Националната 
идентичност. София, 1991; Хобсбом, Ерик Нации и национализъм от 1780 г. до днес. София, 1996 и др.

39 История и цивилизация за девети клас, Просвета, с. 18.
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мал цин ства та труд но се осъз на ват ка то та ки ва, то не та ка стои въп ро сът с Но-
вия свят, къ де то имен но мал цин ство то под чи ня ва мно зин ство то. Ка то из клю-
чим при ме ра, да ден по-го ре за вза и мо дей стви е то меж ду ис пан ска та кул ту ра и 
кул ту ра та на ин ди ан ски те пле ме на, въп ро сът за по зи ци и те на за сел ни ци те в об-
щес тве на та пи ра ми да ос та ва на по-за ден план. Не мо же оба че да не бъ де от че-
тен фак тът, че в учеб ни ка на из да тел ство Ану бис е под чер та но из рич но, ма кар и 
нак рат ко, че Ре фор ма ци я та се от ра зя ва вър ху прид виж ва не то на мал цин ства та 
в Евро па и Но вия свят. На то зи фон би ха мог ли да бъ дат по тър се ни и от кро е ни 
раз ли чи я та и при ли ки те в от но ше ни е то към мес тно то на се ле ние на ко ло ни за-
то ри те, по тър си ли убе жи ще от прес лед ва не пре дим но на ре ли ги оз на ос но ва, 
в срав не ние с те зи, ко и то оти ват да на ла гат сво я та ре ли гия. Мо же би имен но в 
то ва е раз ков ни че то за упа дъ ка на ед ни и из ди га не то на дру ги дър жа ви и на ции 
ка то гос по да ри в ко ло ни ал ния свят.
 
 1.1. Раж да не то на ми та и не го ва та ус той чи вост

 Пред ло же на та тук те ма би мог ла да бъ де обо со бе на ка то от дел на уроч на 
еди ни ца. Не об хо ди мос тта от по до бен ма те ри ал се на ла га по две при чи ни. На 
пър во мяс то заб лу ди те на из сле до ва те ли те за про уч ва на та от тях епо ха чес то се 
прев ръ щат в ус той чи ви за по ко ле ния ис то ри ци, от ко е то стра да и са ма та на у ка. 
На вто ро мяс то ме ха нич но то при ла га не на тер ми ни от епо ха та на из сле до ва те-
ля вър ху из след ва ния от не го пе ри од обез смис ля са ма та тер ми но ло гия. Пред-
па зе ни от по до бен под ход, уче ни ци те би ха из пол зва ли пред паз ли во по ня ти я та 
то ле ран тност и мал цин ство за епо ха, раз лич на от на ша та. 
 Тъй ка то в пред ста ви те на об щес тво то се на ла гат ре ди ца те о рии за ми на-
ло то, ко и то ня мат ни що об що с дей стви тел нос тта, ми се стру ва, че вре ме то меж-
ду ХV и ХVІ в.  е из клю чи тел но под хо дя що за пог лед на уче ни ка към ми на ло то 
с очи те на епо ха та. За та зи цел е въз мож но да се ак цен ти ра вър ху пред ста ви те 
на чо ве ка за не го ви те пред шес тве ни ци и съв ре мен ни ци. Ако в раз глеж да на та 
епо ха пред ста ви те за Антич нос тта са во де щи, то би след ва ло да се от крои кое 
от съ от вет ни те пред ста ви не се пок ри ва или пък има не що об що с кул ту ра та на 
древ ни те. 
 1.1.1. Не ка за поч нем с въп ро са за чо ве ка. Антро по цен триз мът на Ре не-
сан са е клю чо во по ня тие как то за по ве че то учеб ни ци по ис то рия и ци ви ли за-
ция, та ка и за те зи по ли те ра ту ра. По доб но твър де ние се от на ся с пъл на си ла 
и за Антич нос тта. „Мощ та на ду ха е най-прек рас но то от всич ко на све та, но тя 
е още по-прек рас на, ако не тър си пуб лич но одоб ре ние и се нас лаж да ва в се бе 
си“. Та зи мак си ма на Ци це рон оба че би след ва ло да по ро ди съм не ние от нос-
но сход ни те пред ста ви за чо ве ка от Древ нос тта и та зи от Ре не сан са. По доб но 
срав не ние мо жем да по тър сим и с Древ ния Изток, ка то из пол зва ме по у че ни е то 
до Пта хо теп „Не се ук ра ся вай с уче ност, не се смя тай за един стве ния всез на ещ“. 
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Съ пос та вя не то на те зи нор ми на по ве де ние със си ту и ра не то на homo sapiens 
и не го ви те страс ти в цен тъ ра на вни ма ни е то, ко е то се случ ва през Ре не сан са, 
мо же да ни от ве де до из во да, че пред ста ва та за мо рал ни те цен нос ти през раз-
лич ни те епо хи е раз лич на до ри то га ва, ко га то се пра ви опит за под ра жа ние на 
да ден стил, нор ми на по ве де ние или иде ал.    
 1.1.2. Изоб ра зя ва не то на чо ве ка със сред ства та на из кус тво то  мо же да 
раз крие раз ли ки те меж ду пред ста ви те на от дел ни те епо хи. Ако при е мем за из-
ход на точ ка твър де ни е то на Шпен глер, че „ня ма та къв род из кус тво, кой то да 
пре ми на ва през ця ла та ис то рия“, би тряб ва ло да по тър сим раз ли ки те меж ду 
фор ми те на из кус тво то през Антич нос тта и през Ре не сан са, как то и да от кри ем 
до пир ни те им точ ки.
 1.1.3. Пред ста ва та за дру гия. Ма те ри а лът е дос та тъч но бла го да тен за 
съ пос тав ка меж ду ан тич ни те пред ста ви за чуж до то и те зи на лич нос тта, зас та-
на ла в пред две ри е то на Но во то вре ме. Ако Гил га меш и Хе ра къл пъ ту ват от сво-
е то род но мяс то през чуж ди прос тран ства, къ де то и из вър шват сво и те под ви зи, 
а след то ва се зав ръ щат в ро ди на та, да ли и кон кис та до рът е во ден от съ щи те 
съ об ра же ния, за сел вай ки и под чи ня вай ки Но вия свят? 
 1.1.4. На ча ло то на ис то ри я та. Вед на га след ва да под чер та ем, че Да ни ел 
Вач ков и ко лек тив на ми рат за не об хо ди мо да под чер та ят пред ста ви те за ми на-
ло то през Ре не сан са, ка то из тък ват из рич но, че имен но то га ва се раж да ми тът 
за Сред но ве ко ви е то. Мо ти ви те за свър зва не то на ис то ри чес кия опит със съв-
ре мен нос тта мо жем да от кри ем в кла си чес ки вид у Ма ки а ве ли. Изпол зва не то 
на нат ру па ния опит за соб стве ни нуж ди е де фи ни ция, ко я то се да ва и до днес. 
Зас лу жа ва си пред уче ни ци те да бъ де пос та ве на ди ле ма та да ли с под бо ра са-
мо на об служ ва щи те кон крет ни съв ре мен ни нуж ди ис то ри чес ки пре ме ри не се 
пре и на ча ва ис то ри чес ки ят опит. Имен но то ва из би ра тел но тъл ку ва ние во ди до 
не раз би ра не на про це си те и в край на смет ка до от хвър ля не на чуж до то, а раз-
ли чи е то с дру гия се прев ръ ща в ар гу мент за аг ре сия. Инте ре сен кон тра пун кт 
при из пол зва не то на ис то ри я та за прак ти чес ки нуж ди би бил ар гу мен тът на Па-
и сий, кой то обос но ва ва ин те ре са към ми на ло то с нуж да та да се поз нае су е та та 
на то зи свят, за да се на у чим да го пре зи ра ме. Та зи по-близ ка до Сред ни те ве ко-
ве трак тов ка е ха рак тер на за из точ ния тип мис ле не, ко е то в Пър вия раз дел и на 
два та учеб ни ка ос та ва на вто ри план.

* * *

 Проб ле мът за на ци о на лиз ма, то ле ран тнос тта и от но ше ни е то към мал-
цин ства та е зас тъ пен и във вто рия раз дел на два та учеб ни ка. Авто ри те на Ану-
бис кон ста ти рат, че лип са та на кон трол вър ху влас тта на аб со лют ния мо нарх 
до веж да до не и мо вер но уве ли ча ва не на ро ля та в уп рав ле ни е то на крал ски те 
фа во ри ти, ко е то пък от своя стра на пре диз вик ва не до вол ство то на на ци я та. Зас-
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лу жа ва да под чер та ем твър де ни е то, че в го ди ни те на аб со лю тиз ма се оп ре де лят 
и це ли те на за пад но ев ро пей ски те дър жа ви, ко и то ос та ват неп ро ме не ни през 
це лия пе ри од на Но во то вре ме. Ка то при е мем с из вес тни уго вор ки то ва твър де-
ние, бих ме мог ли да по тър сим и в по-го ле ми де тай ли на ци о нал ни те из ме ре ния 
на та зи по ли ти ка. В учеб ни ка те са фо ку си ра ни един стве но вър ху Фран ция, ко я-
то не тър пи сил ни съ се ди от въд сво и те гра ни ци. Ка то пос та вят уда ре ние вър ху 
прос ве те на та мо нар хия, ав то ри те от бе ляз ват лип са та на учас тие на на ци я та в 
уп рав ле ни е то и на дър жа ви те в Цен трал на Евро па. За раз ли ка от под хо да към 
ис то ри я та на За пад ни те дър жа ви при раз глеж да не то ис то ри я та на Изто ка ло-
гич но се ак цен ти ра вър ху им пер ско то нас лед ство и мис ле не с уро ци те за Ру сия 
и Осман ска та им пе рия. Нап ра вен е из во дът, че чрез иде я та за Мос ква ка то Тре ти 
Рим влас тта на ца ре те из ли за из вън рам ки те на на ци о нал но то и при до би ва зна-
че ние на све тов на и всех рис ти ян ска. /с. 51/ Естес тве но е, че при по до бен под ход 
проб ле ми те за на ци я та и ней но то фор ми ра не ще ос та нат на по-за ден план. Не 
е про пус на то оба че да се от бе ле жи, че при въс та ни я та на бъл га ри те фи гу ра та 
на ца ря, пък бил той и с не до ка за но по тек ло, оли цет во ря ва не за ви си мос тта на 
дър жа ва та. 
 Отно ше ни е то към Дру гия съ що е обект на вни ма ние, ка то се под чер та ва 
нап ри мер, че с из гон ва не то на ев ре и те и ара би те от Испа ния тя се ли ша ва от на-
се ле ние, из вър шва що ак тив на тър гов ска и сто пан ска дей ност. Ни къ де оба че не 
е пос та ве на глед на та точ ка на са ми те из сел ни ци, ко е то до из вес тна сте пен пред-
ста вя ед нос тран но про це са. Инте рес на съ пос тав ка меж ду Евро па и Осман ска та 
им пе рия пред став ля ва ана ли зът на бра то у бий ство то от стра на на вла де те ля и 
не о съз на та та зап ла ха, плод на под це ня ва не на сул та ни те, от Евро па. В то зи сми-
съл пос та вя не то на глед на та точ ка от стра на на Осман ска та им пе рия, а не от тра-
ди ци он на та зап ла ха, ко я то ис ля мът пред став ля ва за сво и те съ се ди, без спор но е 
ори ги нал но хрум ва не на ав тор ския ко лек тив. По доб на трак тов ка е нап ра ве на и 
за уп рав ле ни е то на сул тан Сю лей ман Ве ли ко леп ни, на ри чан та ка от ев ро пей ци-
те за ра ди сво я та ин те ли ген тност и об ра зо ва ност. То зи срав ни те лен ме тод оба че 
не е зас тъ пен дос та тъч но и е един стве но на ни во дър жав на власт, но не за ся га и 
об щес тво то. Все пак е от бе ля за на раз лич на та пред ста ва на мю сюл ма ни и хрис-
ти я ни за сми съ ла и обяс не ни е то на бо лес ти те /с. 57/, без оба че да бъ де пос та ве-
но за цел изяс ня ва не то на раз ли ка та в ман та ли те та на Изто ка и За па да.
 Ка то спо ме на ват ми мо хо дом въс та ни я та на бъл га ри те през ХVІ и ХVІІ в., 
ав то ри те от бе ляз ват емиг ра ци я та на бъл гар ско на се ле ние осо бе но след Чип-
ров ско то въс та ние, по тър си ло „спа се ние в зе ми те на днеш на Ру мъ ния“ /кур си-
вът мой, с. 49/. За съд ба та на те зи из сел ни ци оба че не се спо ме на ва ни то ред, 
ни то пък за то ва как та зи прак ти ка (а слу ча ят с Чип ров ско то въс та ние не е един-
ствен) се от ра зя ва на бъл гар ския ет нос. 
 Пра ви впе чат ле ние, че срав не ни я та меж ду Източ на и За пад на Евро па в 
учеб ни ка на из да тел ство Прос ве та съ що са на ли це. Авто ри те от чи тат фак та, че 
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ни то ед на со ци ал на гру па не мо же да учас тва в уп рав ле ни е то без ос та на ли те, 
до ка то на Изток пре об ла да ва фе о дал нос тта /при ця ла та ус лов ност на то ва по-
ня тие/ за смет ка на по-мал ка та об щес тве на те жест на гра до ве те /36/. Оттук не е 
да леч зак лю че ни е то, че и фор ми ра не то на на ци я та на Ста рия кон ти нент вър ви 
по дру ги пъ ти ща - из вод, кой то не е нап ра вен. По доб но на сво и те ко ле ги Бо рис-
лав Гав ри лов и ко лек тив съ що из тък ват мер кан ти лиз ма ка то ос но вен фак тор за 
не за ви си мос тта на стра на та, но ак цен тът тук от но во е ико но ми чес ки. Въп рос, 
кой то съ що е за сег нат, е и до ми на ци я та на Фран ция в ев ро пей ска та ци ви ли за-
ция, без оба че да се вли за в де тай ли как точ но френ ска та кул ту ра се въз при е ма 
и мо ди фи ци ра в Евро па.
 Авто ри те  на из да тел ство Прос ве та съ що от бе ляз ват в уро ци те, пос ве те-
ни на Осман ска та им пе рия и Ру сия, мул ти ет нич ния със тав на две те им пе рии. Ка-
то се спи рат на фак та, че нас лед ни ци те на Мо ха мед уп рав ля ват 25 млн. по да ни-
ци, те об ръ щат спе ци ал но вни ма ние на Истан бул, кой то „имал на се ле ние от око-
ло по ло вин ми ли он ду ши: мю сюл ма ни, хрис ти я ни и ев реи, жи ве е щи за ед но от 
ве ко ве въп ре ки раз лич ни те си оби чаи“. /с. 42/. Пра ви впе чат ле ние, че и в два та 
учеб ни ка са по со че ни по ве че то на ро ди, на се ля ва щи мю сюл ман ска та им пе рия, 
до ка то за Ру сия по доб ни дан ни ня ма. Би би ло ин те рес но срав не ни е то меж ду 
две те дър жа ви по то зи прин цип ка то, раз би ра се, бъ де из тък на то от но ше ни е то 
на раз лич ни те на ро ди към цен тъ ра. Ло гич но е ак цен тът да бъ де пос та вен вър ху 
по ло же ни е то на бъл га ри те в им пе ри я та, но лип сва ста ту сът и на ос та на ли те бал-
кан ски на ро ди. Отно во е по со че но из сел ва не то на бъл га ри те след не ус пе ха на 
Чип ров ско то въс та ние в Тран сил ва ния и Вла хия, без да бъ дат при ве де ни дан ни 
за по ло же ни е то им там и връз ки те, ко и то под дър жат с ро ди на та.
 Ка то из след ват при ем стве нос тта, ав то ри те и на два та учеб ни ка се спи-
рат вър ху ви зан тий ско то нас лед ство в Ру сия. При ем стве нос тта на ци ви ли за ци-
я та е от ра зе на в дос тъ пен за уче ни ци те вид чрез иде я та за Мос ква ка то Тре ти 
Рим, но за по доб на прак ти ка, осъ щес тве на в Осман ска та им пе рия, не се го во ри, 
ка то из клю чим иде я та за ха ли фа та.
 Пра ви впе чат ле ние, че Бо рис лав Гав ри лов и ко лек тив пред ла гат ед на 
по-под роб на кар та на Евро па от сво и те ко ле ги. Ста ва ду ма за прос ле дя ва не-
то на про це си те в Испа ния и Цен трал на Евро па, ко е то при ав то ри те на Ану бис 
поч ти лип сва. Учуд ва що за що бук вал но в ед но из ре че ние те по соч ват, че при 
уп рав ле ни е то на Фрид рих ІІ, Ма рия-Те ре зия и Йо сиф ІІ „Пру сия и Австрия бе ле-
жат зна чи те лен по ли ти чес ки, сто пан ски и кул ту рен нап ре дък“. /с. 44/. Ка то раз-
кри ват при чи ни те за упа дъ ка на Испа ния и за раз цве та на Хо лан дия (стран но е, 
че обект на ин те рес ве че не е Пор ту га лия), ав то ри те на из да тел ство Прос ве та 
ак цен ти рат и вър ху мо де ла на уп рав ле ние в Пру сия и Автрия. Зас лу жа ва да от-
бе ле жим из тък на та та ре ли ги оз на то ле ран тност, за лег на ла в ре фор ми те на Йо-
сиф ІІ. За съ жа ле ние от но во не са по тър се ни кон так ти те и кон флик ти те меж ду 
от дел ни те на ро ди в мно го на ци о нал на та Австрий ска им пе рия.
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 При срав ни тел ния ана лиз на два та учеб ни ка се на ла га из во дът, че ав тор-
ски те ко лек ти ви пос та вят уда ре ни е то вър ху по ли ти чес ки те и ико но ми чес ки те 
про ме ни в Евро па, пре вър на ли се в ба за на аб со лю тиз ма. В то зи сми съл за да-
де ни те стан дар ти в учеб на та прог ра ма по ис то рия за де ве ти клас са спа зе ни. 
Прос ле де ни са по ли ти чес ки те мо де ли и те ри то ри ал ни те и об щес тве ни про ме ни 
на Бал ка ни те и в Евро па и е нап ра вен до ня къ де спо луч лив опит да се из бег не 
неп ре ци зи ра но то в прог ра ма та изис ква не за ус та но вя ва не на са мо бит ност, при-
ем стве ност и вза им ни вли я ния меж ду кул ту ри и ци ви ли за ции. Ка то ут вър де ни 
ис то ри ци и два та еки па из бяг ват сму ща ва щия тер мин „са мо бит ност“ и по соч ват 
вза и мо дей стви я та меж ду кул ту ри те. За съ жа ле ние оба че то зи под ход ос та ва на 
вто ри план пред вид би ту ва ща та все още съ би тий ност в учеб ни ци те по ис то рия.
 Учуд ва що е, че в за ло же ни те в учеб на та прог ра ма тер ми ни, ко и то уче ни-
ци те тряб ва да ус во ят в про це са на обу че ние, тер ми ни те на ци о на ли зъм, то ле-
ран тност, мал цин ство и  кос мо по ли ти зъм лип сват по не в час тта „За дъл жи тел на 
под го тов ка“. В про фи ли ра на та под го тов ка се по я вя ват по ня ти я та су ве ре ни тет, 
кон фе де ра ция, пан сла ви зъм, на ци о нал но мал цин ство, ксе но фо бия, иден тич-
ност и еман ци па ция. Не е яс но как лип са та им в за дъл жи тел ния обем зна ния 
ко рес пон ди ра с ам би ци оз но пос та ве на та цел за „Ори ен та ция към зна чи ми цен-
нос ти на съв ре мен нос тта /пра ва на чо ве ка, вър хо вен ство на за ко на, де мок ра-
тич ни цен нос ти, на ци о нал на и ев ро пей ска иден тич ност/, след ка то ос но ви те на 
та зи цен нос тна сис те ма са пос та ве ни имен но в пе ри о да ХVІ - ХVІІ в. За чест на ав-
то ри те та зи проб ле ма ти ка при със тва на тех ни те стра ни ци, ма кар и в не дос та тъ-
чен обем. В пър ви те три раз де ла на учеб ни ка на Прос ве та са из ве де ни в тек ста и 
ка то реч ник тер ми ни те де мог ра фия и де мог раф ски ба ланс, те рор, те ок ра ция. В 
учеб ни ка на из да тел ство Ану бис при със тват ге но цид, дог ма и док три на. Пра ви 
впе чат ле ние лип са та на ак цент вър ху кос мо по ли тиз ма и на ци о на лиз ма, а как то 
ве че по со чих ме, въп ро сът за мал цин ства та е раз гле дан по вър хнос тно.

 1.2.Пред ста ва та за дру гия в от во ре на Евро па

 Пред ло же на та тук до пъл ни тел на те ма це ли да наб лег не вър ху про ме не-
ни те пред ста ви на ев ро пей ци те за соб стве ния им кон ти нент, след ка то те ве че 
се чув стват „гос по да ри на све та“. Ка то на соч ват ре зон но сво е то вни ма ние към 
по ли ти чес кия и ико но ми чес кия мо дел на аб со лю тиз ма, ав то ри те на учеб ни ци 
ос та вят на за ден план на ци о нал ни те проб ле ми.
 1.2.1. Кои са го ре щи те точ ки на Евро па? Би мог ло чрез кар та да бъ дат 
по со че ни ос нов ни те ог ни ща на кон флик ти. До ри и да при е мем, че на ци о на лиз-
мът се по я вя ва за ед но с иде и те на Прос ве ще ни е то, не го ви те про я ви в на ча лен 
ста дий мо жем да от кри ем към края на ХVІ и на ча ло то на ХVІІ в. По доб на кар-
та на ос нов ни те ре ли ги оз ни из по ве да ния има на стра ни ци те на учеб ни ка на 
Прос ве та. /с. 33/. Инте рес би пре диз ви ка ло „нас лаг ва не то“ на ре ли ги оз ни те гра-
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ни ци с на ци о нал ни те, за да мо гат уче ни ци те да прос ле дят тран сфор ми ра не то 
на вер ски те про ти во ре чия в на ци о нал ни там, къ де то те съ щес тву ват. Ти пи чен 
при мер в то ва от но ше ние е проб ле мът, кой то съ щес тву ва и до днес във Ве ли-
коб ри та ния. На ци о нал ни те стре ме жи, пре чу пе ни през вер ски те и ди нас тич ни-
те спе ци фи ки на Англия, Шот лан дия и ир лан дско то на се ле ние, мо гат да бъ дат 
раз гле да ни в по доб на обоб ща ва ща уроч на еди ни ца. След ка то Да ни ел Вач ков и 
ко лек тив, как то спо ме нах ме по-го ре, от кри ват връз ка та меж ду про тес тан тство-
то и на ци о нал на та еман ци па ция в Скан ди нав ски те стра ни /с. 34/, по ли ти чес ко то 
ус трой ство на Шве ция и ней на та по ли ти ка спря мо Ру сия нап ри мер би би ло те ма 
за ко мен тар.
 1.2.2. Как гле дат на ро ди те в им пе ри и те на влас тта? Ве че бе по со че но, 
че един стве ни те спо ме на ти ет но си са те зи в Осман ска та им пе рия. С ог лед на 
по-обек тив но то раз би ра не на ис то ри я та на Бал ка ни те, ко е то днес си пос та вят 
за цел дър жа ви те на по лу ос тро ва, си зас лу жа ва да бъ де от де ле но по ве че вре ме 
за за поз на ва не с осо бе нос ти те на ня кои от те зи на ро ди през ХVІ и ХVІІ в. Раз би-
ра се, в учеб ни ци те се спо ме на ва за раз ви ти е то им през ХVІІІ в. и въз при е ма не-
то иде и те на Прос ве ще ни е то ка то ця ло от тях, но ис то ри чес ка та при ем стве ност 
със Сред но ве ко ви е то би би ла на ру ше на от лип са та им тук. След от де ле но то 
вни ма ние на Ита лия ка то люл ка на Ре не сан са проб ле ми те с Фран ция и Австрия 
би ха мог ли да бъ дат обект на вни ма ние. Съ що то в пъл на сте пен ва жи и за че-
хи, ун гар ци и по ля ци. Мо гат да бъ дат по со че ни за при мер от но ше ни я та им с 
дър жав ния апа рат, стре ме жът към еман ци па ция от цен тъ ра и преч ки те за то ва. 
След об стой ния ана лиз на иде и те на Улрих Цвин гли и Жан Кал вин кон фе де ра-
тив ни ят прин цип на уп рав ле ние на Швей ца рия съ що би след ва ло да бъ де те ма 
на ана лиз.
 1.2.3. По ло ва та де тер ми ни ра ност на ев ро пей ци те. За да не се наб ля га 
са мо и един стве но вър ху на ци о нал ни те про ти во ре чия, пог ле дът към Дру гия би 
след ва ло да се на со чи и в об лас тта на по ло ви те раз ли чия. Ка то съз на вам, че 
прав ни те и мо рал ни те нор ми в меж ду по ло ви те от но ше ния са рег ла мен ти ра ни 
в мно го по-къс на епо ха, мо жем да прос ле дим тях но то раз ви тие, ка то се за поч-
не имен но от раз глеж да ния пе ри од. Те ма та не е зас тъ пе на и в два та учеб ни ка 
до ри и в уро ци те „Евро па на кон трас ти те“ /Ану бис/ и „Все кид нев ни ят жи вот на 
ев ро пей ци те през ХVІІ и ХVІІІ век“ /Прос ве та/.   Авто ри те на Прос ве та пос та вят 
пор тре ти те на Ка те ри на Ме ди чи и Ма рия Анто а не та с ак цент вър ху мод на та ли-
ния, а те зи на Прос ве та се ог ра ни ча ват с кар ти ни от сел ския жи вот. Тук ня къ де 
са вмък на ти и пор тре ти те на ед на от пър ви те фа во рит ки на Луи ХІV, как то и на 
Ека те ри на Ве ли ка. Инте рес на съ пос тав ка би мог ла да бъ де нап ра ве на с на чи на 
на жи вот и ста ту са на же ни те в Осман ска та им пе рия и За пад на Евро па, вклю чи-
тел но и през пог ле да на дру га та стра на, за ко е то има изо би лие от до ку мен та лен 
ма те ри ал.
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* * *

 1.3.Ре во лю ци он на та „то ле ран тнос т”

 Те ма та за ре во лю ци и те в Евро па и съз да ва не то на САЩ ло гич но пред по-
ла гат ак цент вър ху ди ле ма та свое - чуж до и на ци о нал ни те про ти во ре чия. Авто-
ри те на из да тел ство Ану бис пос та вят проб ле ми те пред уче ни чес ка та а у ди то рия 
с един уме рен и ли шен от прис трас тност към цен нос ти те за смет ка на сред ства-
та тон. Ка то из тък ват при вър за нос тта на ни дер лан ди те към сво бод но то им уп-
рав ле ние, из граж да но с ве ко ве, те под чер та ват и то ле ран тно то от но ше ние към 
по ли ти чес ко то им ус трой ство от стра на на Карл V, за тор мо зя ва но от им пер ски-
те му ин те ре си /с. 68/. Оттук е из ве ден на ци о нал ни ят ха рак тер на дви же ни е-
то сре щу ис пан ска та власт ка то кон тра пун кт на не за чи та не то на по ли ти чес ки те 
и кул тур ни те ин те ре си на про вин ци и те от стра на на Фе ли пе ІІ. На ци о нал на та 
проб ле ма ти ка е из ве де на на пре ден план пред ре ли ги оз на та с обе ди не ни е то 
на ка то ли ци и про тес тан ти сре щу Испа ния, ка то ус пе хът им е обяс нен имен но с 
на ци о нал ния ха рак тер на дви же ни е то. В по-раз ли чен фор мат въп ро сът за на ци-
о нал ния при о ри тет е раз гле дан и при из ла га не то на Пу ри тан ска та ре во лю ция 
в Англия. Тук ав то ри те дос ти гат до важ ния из вод, че кон флик тът на ла га но ва 
по ли ти чес ка сис те ма, при ко я то на ци я та за е ма во де що мяс то в уп рав ле ни е то 
на стра на та /с. 72/. От то зи пос ту лат е из ве де но и обяс не ни е то на на род ния су-
ве ре ни тет, га ран ти ран от „Дек ла ра ци я та за пра ва та“ /с. 74/. Стран но за що оба че 
тек ст от то зи ос но вен до ку мент лип сва, при по ло же ние че при е ти те дек ла ра ции 
в САЩ и Фран ция по-къс но са от ра зе ни точ но. В то зи сми съл съ щес твен про пуск 
е и лип са та на вся как ва ин фор ма ция за пуб ли ку ва ния през 1689 г. „Бил за пра-
ва та“. Ма кар и нак рат ко са из ве де ни на ци о нал ни те и ре ли ги оз ни те ко ре ни на 
съв ре мен ния кон фликт в Ирлан дия. 
 Въп ро сът за тър пи мос тта ня ма как да бъ де из тък нат на пре ден план 
при про ти во ре чия с на ци о на лен от те нък, но кос мо по лит ни ят об лик на Антвер-
пен не е про пус нат. Кар ти на та е до пъл не на от под ро бен тек ст за из ди га не то 
на Амстер дам ка то ос но вен тър гов ски и ико но ми чес ки цен тър на Евро па. /с. 
67/ Не що по ве че - ко га то раз глеж дат ус трой ство то на не за ви си ма та хо лан дска 
дър жа ва, ав то ри те из рич но из тък ват га ран ци и те за сво бо да и си гур ност вклю-
чи тел но и на чуж ди граж да ни /не са мо ин те лек ту ал ци /ск. м./, ко и то то ле ран-
тнос тта на но ва та дър жа ва да ва. Обек тив ни ят под ход на ав то ри те про ли ча ва и в 
из тък ва не то на край ни те ис ка ния на гьо зи те, свър за ни с пре мах ва не то на ка то-
ли циз ма и кон фис ка ци я та на цър ков ни те имо ти. /с.69/. Тук е мяс то то да от бе ле-
жим, че Да ни ел Вач ков и ко лек тив ак цен ти рат вър ху ре ли ги оз на та не тър пи мост 
от стра на и на две те стра ни, не що, ко е то впро чем от кри ва ме и при ана ли за на 
Ре фор ма ци я та. По то зи на чин е из бяг на та три ви ал на та в по ве че то учеб ни ци по 
ис то рия до тук кри ти ка спря мо прак ти ки те на Инкви зи ци я та, ка то за смет ка на 
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то ва се пре мъл ча ва или ома ло ва жа ва на си ли е то от про тес тан тска стра на. Та ка 
ис то ри чес ка та мак си ма, че по бе ди те ли те не ги съ дят, е за о би ко ле на и ав то ри те 
пред ла гат на уче ни ци те ед на обек тив на кар ти на на епо ха та. За то ва и пред ста ва-
та за то ле ран тнос тта в Хо лан дия след обя вя ва не то на не за ви си мос тта мо же да 
бъ де из тък на та ка то во де ща на фо на на на си ли е то в Евро па.
 Ре ли ги оз ни ят фа на ти зъм е пред ло жен на уче ни ци те при раз глеж да не 
ар ми я та на Оли вър Кро му ел /с.72/, ка то не са про пус на ти и жес то кос ти те сре щу 
ка то ли чес ко то на се ле ние в Ирлан дия. За съ жа ле ние та ка из не се ни те фак ти не 
са из пол зва ни ка то обяс не ние на са мов лас тния ре жим, на ло жен от лорд-про-
тек то ра и над ми нал без кон трол на та власт на Чар лз І. Во ен на та дик та ту ра на 
Кро му ел прос то е кон ста ти ра на без до ри да бъ де обяс нен и са ми ят тер мин. 
 Проб ле мът за емиг ра ци он ни те въл ни, пре диз ви ка ни от бор ба та за Ни-
дер лан дска та не за ви си мост и вой на та меж ду пар ла мен та и кра ля в Англия, е 
от ра зен с по ед но из ре че ние. Изтък ва се, че ни дер лан дски те кал ви нис ти тър сят 
спа се ние в се вер ни те про вин ции или в чуж би на /не се уточ ня ва къ де/ от те ро ра 
на хер цог Алба, а по ли ти ка та на Чар лз І сре щу пу ри тан ство то до веж да до „но ва 
емиг ра ци он на въл на към Аме ри ка“ /с. 69; 72/. Без да са не об хо ди ми по ве че фак-
ти, би мог ло все пак да бъ де по тър сен от го вор на въп ро са как то ва съ би тие се 
от ра зя ва на са ми те из сел ни ци и да ли то ва за сил ва по зи ци и те на Англи кан ска та 
цър ква. Ина че ос та ва не и зяс не но за що про гон ва не то на ара би те и ев ре и те от 
Испа ния до веж да до кри за в стра на та и из губ ва не на меж ду на род ни по зи ции, а 
ти ра нич но то от но ше ние към пу ри та ни те и ка то ли ци те в Шот лан дия, а по-къс но 
съ що то от стра на на пу ри та ни те към пред ста ви те ли те на ан гли кан ство то и ир-
лан дски те ка то ли ци - не.
 Въп ро сът за хо лан дска та не за ви си мост е оче вид но под це нен от ав то ри-
те на учеб ни ка на из да тел ство Прос ве та. Те се за до во ля ват да се спрат на съ би-
ти е то ка то част от ре ли ги оз ни те вой ни през ХVІ и ХVІІ в. С на ход чи ва та реп ли ка 
на Ели за бет І „Бог е ан гли ча нин“ и обоз на ча ва не то на тер ми на „те рор“ /с.30/ в 
реч ни ка към уро ка те ма та е из чер па на. На ис ти на на дру ги мес та /с.62/ са по-
со че ни по-под роб но ико но ми чес ки те па ра мет ри на „хо лан дско то чу до“, но та зи 
ха о тич но под не се на ин фор ма ция не да ва от го вор на въп ро са как ед но фа на ти-
зи ра но в ре ли ги оз но от но ше ние об щес тво се прев ръ ща в об ра зец на то ле ран-
тност към чуж ди те убеж де ния за Евро па и как чув ство то за на ци о нал на не за ви-
си мост съ жи тел ства с кос мо по ли тиз ма, ха рак те рен за хо лан дски те гра до ве.
 Увле че ни е то на ав то ри те по ико но ми чес ки те про ме ни ги до веж да до 
кон ста та ци я та, че ико но ми чес ки ят прос пе ри тет да ва со ци ал на ста бил ност и по-
ли ти чес ки сво бо ди в Англия /с.52/. Без да от ри ча ме то зи без спо рен факт, ни се 
стру ва, че без - ма кар и кра тък - прег лед на на ци о нал ни те проб ле ми, по ро де ни 
и от ре ли ги оз ни те кон флик ти /са мо се спо ме на ва, че Чар лз І е же нен за ка то-
лич ка/, то зи из вод „у вис ва” и уче ни ци те мо гат да го при е мат без до ка за тел ства. 
В то зи сми съл си зас лу жа ва да се по мис ли как ико но ми чес ка та ста бил ност на 
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во де щи те дър жа ви през ХІХ в. нап ри мер по ни ка къв на чин не се свър зва със со-
ци ал на та ста бил ност, а до ри пре диз вик ва об щес тве но не до вол ство.
 Съ би ти я та в САЩ и Фран ция и пре диз ви ка ло то ги Прос ве ще ние през 
ХVІІІ в. ес тес тве но са раз гле да ни под роб но и от два та ав тор ски еки па. До тол ко-
ва, до кол ко то по ве че то съв ре мен ни де мок ра тич ни цен нос ти се на ла гат вслед-
ствие на тях, ак цен ти ра не то вър ху им е не из беж но. Лю бо пит на под роб ност е, че 
в Учеб на та прог ра ма се по соч ва не об хо ди мос тта уче ни ци те да ус во ят „ар гу мен-
ти те на ра зу ма: Прос ве ще ни е то“, а в гра фа та ос нов ни по ня тия от но во виж да ме 
тер ми ни те Прос ве ще ние и бур жо аз на ре во лю ция. Те зи твър де пос тно за да де ни 
па ра мет ри ав то ри те на Ану бис и Прос ве та обо га тя ват в сво и те уро ци. Ка то из-
веж дат те за та за гос под ство то на на у ка та и ра зу ма от при род ни те за ко ни, Да ни-
ел Вач ков и ко лек тив наб ля гат вър ху зна че ни е то на За ко на /Джон Лок/ и сво бо-
да та /Мон тес кьо/ /с.77/. Те зи клю чо ви по ня тия за епо ха та ще бъ дат раз гле да ни 
по-под роб но по-до лу в пред ло же на та те ма. Авто ри те наб ля гат и вър ху по я ва та 
на об щес тве но то мне ние и об ръ щат вни ма ние на но вия под ход към ис то ри я та. 
Труд но мо жем да тър сим про я ва на пат ри о ти зъм в та зи твър де кос мо по лит на 
епо ха, пос та ви ла си за цел да съз да де уни вер сал но об щес тво и иде ал на дър-
жа ва, но в уро ка би мог ла да бъ де из пол зва на ду ма та на ция, до кол ко то всич ки 
идеи за ре фор ми об служ ват по да ни ци те на да ден вла де тел. В то зи сми съл би 
след ва ло да тъл ку ва ме из ра за на ав то ра, че „гер ман ци те са при ну де ни са мо да 
раз миш ля ват вър ху не ща та, ко и то дру ги те на ро ди се опит ват да ре а ли зи рат на 
прак ти ка.“ /с.78/, тъй ка то по ли ти чес ка та им раз по къ са ност не поз во ля ва из ра-
бот ва не то на на ци о нал на прог ра ма.
 Еднов ре мен но с то ва ко лек ти вът на Ану бис би мо гъл да из тък не и лип-
са та на то ле ран тност към ис то ри я та, раз глеж да на един стве но през приз ма та на 
прак ти чес ки те нуж ди на епо ха та. Би мог ло съ що та ка да се под чер тае, че пре-
мах ва не то на ав то ри те та на Цър ква та не би мо гъл ав то ма тич но да съз да де ав то-
ри тет на ра зу ма, как ви то и ре фор ми са се из вър шват в сис те ма та на об ра зо ва-
ни е то. Оттук след ва да се из ве де мак си ма та, че на си ли е то, или не ка да из пол зва-
ме тер ми на ре во лю ция, е един стве ни ят на чин но ви те идеи да се ре а ли зи рат на 
прак ти ка. В то зи сми съл ав то ри те са се ог ра ни чи ли един стве но да под чер та ят, 
че ни кой от фи ло со фи те на Прос ве ще ни е то не же лае да се при бяг ва към на-
си лие, но вед нъж ро де ни, иде и те по раж дат и си ли те, ко и то да ги осъ щес твят 
/с.79/.
 Тряб ва да под чер та ем, че Бо рис лав Гав ри лов и ко лек тив са ус пе ли по-
доб ре от сво и те ко ле ги да пре съз да дат с бо гат тек стов ма те ри ал и на раз би ра ем 
за уче ни ци те език ос нов ни те ха рак те рис ти ки на епо ха та. По ка за тел на в то ва от-
но ше ние е връз ка та меж ду Ре не сан са и Прос ве ще ни е то чрез иде и те на Га ли лей, 
Ню тон, Ко пер ник и Кеп лер, ко и то в дру гия учеб ник изоб що не се спо ме на ват. 
Пак в из да ни е то на Прос ве та при със тва клю чо ви ят мо мент с под мя на та на ав то-
ри те та с ра зу ма, пред ло жен от Кант /с. 66/. Авто ри те въ веж дат и тер ми на на ро-
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ден су ве ре ни тет /не бих ис кал да вли зам в под роб нос ти да ли точ но Ру со лан си-
ра за пръв път по доб на идея/, ка то го свър зват и със съв ре мен на та епо ха /с. 68/ 
Те ма та за пря ка та за ви си мост меж ду то ле ран тнос тта и по ли ти чес ка та сво бо да 
то зи път се рад ва на вни ма ние от стра на на ав то ри те, до кол ко то раз глеж дат фи-
ло соф ска та сис те ма на Вол тер.
 Ка то ця ло мо жем да зак лю чим, че раж да не то на съв ре мен ни те цен нос ти 
в епо ха та на Прос ве ще ни е то не е убяг на ло от вни ма ни е то и на два та ко лек ти ва. 
Пос та вя не то на су ве ре ни те та и пра ва та на чо ве ка на пре ден план е крас но ре-
чи во до ка за тел ство за то ва. Кри ти ка та на Вол тер за лип са та на тър пи мост към 
цър ква та без зна че ние на ней на та кон фе сия на веж да на из во да, че иде я та за 
то ле ран тнос тта ве че се офор мя в об щес тве но то съз на ние ка то про из ти ча ща от 
из кон ни те пра ва на чо ве ка, а не ка то ня как ва Бо жия да де ност. Еднов ре мен но с 
то ва ми се стру ва, че не и зяс ня ва не то на по ня ти е то „де и зъм“ ка то во де що за епо-
ха та во ди след се бе си и не раз би ра не то на ре ли ги оз ни те мо ти ви на ре фор ма то-
ри те, а от тук се съз да ва впе чат ле ние за от хвър ля не ап ри о ри на вя ра та и пъ лен 
раз рив с ре ли ги оз ни те прак ти ки, не що, ко е то не от го ва ря на ис ти на та. Съ щес-
твен про пуск е и лип са та на об рат на връз ка с ад ре са ти те от со ци ал на та пи ра ми-
да, до ко и то прос ве щен ци те от пра вят сво и те пос ла ния. Не ста ва яс но и до кол ко 
тех ни те идеи се при е мат или не в ев ро пей ски те дво ро ве или пък ав то ри те им са 
са мо ек зо тич но ук ра ше ние към из лъс ка но то его на мо нар си те. Оттук се гу би и 
въз мож нос тта уче ни ци те да из ля зат из вън рам ки те на Фран ция /ав то ри те на из-
да тел ство Прос ве та до ри не спо ме на ват име то на Джон Лок/ и да ви дят до кол ко 
иде и те за сво бо да та, об щес тве ния до го вор, на род ния су ве ре ни тет и то ле ран-
тнос тта на ми рат поч ва на Ста рия кон ти нент. Пък и не са мо там. Не ста ва яс но 
съ що та ка как те зи идеи прех вър лят Атлан ти ка и след то ва ве че ги има ме ка то 
ос нов но оръ жие на пат ри о ти те в аме ри кан ска та вой на за не за ви си мост.
 Раз глеж да не то на аме ри кан ска та вой на за не за ви си мост през приз ма та 
на ос нов ни те пра ва и сво бо ди, га ран ти ра ни от Кон сти ту ци я та, без спор но е клю-
чо во за ав то ри те на учеб ни ци те. На ша та за да ча е да прос ле дим да ли са зас тъ пе-
ни те ми те за на ци я та, то ле ран тнос тта и мал цин ства та.
 Пра ви впе чат ле ние, че и два та ав тор ски ко лек ти ва из бяг ват да си слу-
жат с ду ма та на ция. В учеб ни ка на Ану бис до ри в уро ка за Граж дан ска та вой на 
през ХІХ в. в САЩ из рич но е по со че но, че „един на аме ри кан ска на ция все още не 
съ щес тву ва, за аме ри кан ски на ци о на ли зъм е ра но да се го во ри“ /с.165/. Прин-
ци път на са мо оп ре де ля не не чрез език и тра ди ции, а чрез по ли ти чес ка та ор га-
ни за ция под фор ма та на из ве ден тек ст е от бе ля зан и от дру гия ко лек тив /с. 75/.  
Въп ре ки те зи нав ре мен ни из во ди все пак би ха мог ли да бъ дат по тър се ни ос-
но ви те на един бъ дещ на ци о на ли зъм, кой то ко рен но се раз ли ча ва от ев ро пей-
ски те си съб ра тя имен но по ра ди на ли чи е то на от дел ни ет ни чес ки ком по нен ти. 
Оттук и вза им на та то ле ран тност на раз лич ни те на ро ди и ве ро из по ве да ния, обе-
ди не ни от прин ци па на де мок ра ци я та, мо же да бъ де из ве де на на пре ден план. 
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За съ жа ле ние и в два та учеб ни ка лип сва ин фор ма ция за от но ше ни е то на за сел-
ни ци те към мес тно то на се ле ние. Та ка заб ра на та на ан глий ския крал Джор дж ІІІ 
за за сел ва не на за пад от Але ган ски те пла ни ни /Ану бис, с. 81/ ос та ва в съз на-
ни е то на уче ни ци те ка то ед на от нес пра вед ли вос ти те на мет ро по ли я та спря мо 
ко ло ни и те, без да е по лу че на ин фор ма ци я та, че та зи заб ра на е про дик ту ва на 
от по мощ та, ко я то ин ди ан ско то на се ле ние оказ ва на Англия в Се дем го диш на та 
вой на. Не се уточ ня ват и раз ме ри те на роб ския труд, ни то на чи нът, по кой то се 
осъ щес твя ва при то кът на ро би към ко ло ни я та.
 Ре ли ги оз на та то ле ран тност съ що не е обект на дос та тъч но вни ма ние. 
Авто ри те на учеб ни ка на из да тел ство Прос ве та да ват по-пъл на кар ти на на ре-
ли ги оз но то при със твие в Аме ри ка. Еки път на Ану бис пък ак цен ти ра вър ху кал-
ви низ ма ка то при мер за раз би ра тел ство меж ду за сел ни ци те, но тук из пък ва 
про ти во ре чи е то меж ду не тър пи мос тта на та зи цър ква, про ти во пос та ве на на 
„по-ли бе рал на та и ве ро тър пи ма ат мос фе ра на юж ни те „арис ток ра тич ни“ ко-
ло нии“ /с. 80/. Изоб що ге ог раф ско то раз пре де ле ние по ре ли ги о зен приз нак и 
лип са та на та ко ва по на ци о на лен пред ста вят ед на обър ка на кар ти на, ко я то не 
да ва яс на пред ста ва за при чи ни те на съп ро ти ва та. Са ма та тя от но во е раз гле-
да на ед нос тран но, ка то са по со че ни мер ки те на Лон дон спря мо мес тно то на се-
ле ние, но не и раз ли чи я та меж ду са мо то не го. Обек тив нос тта изис ква да от бе-
ле жим, че Да ни ел Вач ков и ко лек тив из би рат ед ни нес тан дар тен, но спо луч лив 
ме тод да мар ки рат раз ли чи я та меж ду оне зи, ко и то за поч ват съп ро ти ва та. То ва 
се из вър шва чрез до пъл ни тел на ин фор ма ция за ло я лис ти те, ко и то са под ло же-
ни на под роб на со ци ал на ди сек ция. Не що по доб но по-на та тък ав то ри те пра вят 
и с най-ре во лю ци он на та ма са във Фран ция - сан кю ло ти те. По доб но пос ла ние 
от кри ва ме и в тек ста след уро ка, кой то е приз ван да обяс ни на ча ло то на изо-
ла ци о низ ма на САЩ с виж да ни я та на Джор дж Ва шин гтон. Да ли то зи на чин на 
пред ла га не на раз лич но то е най-спо луч ли ви ят е труд но да се пре це ни, до кол ко-
то на уче ни ци те не е пос та ве на за да ча за раз глеж да не на по доб ни проб ле ми и 
ос та ва един стве но на пре по да ва те ля да ре ши да ли да пов диг не та къв въп рос в 
час, или да пос та ви съ от вет на до маш на ра бо та. Не от вче ра един от проб ле ми те 
на бъл гар ски те учеб ни ци по ис то рия е лип са та на об вър за ност на до ку мен ти те 
с тек ста на уро ка чрез въп ро си и за да чи. Та ка се на ла га и проб ле мът с нат руп ва-
не то на зна ния без въз мож ност за тях на та прак ти чес ка ре а ли за ция. В то зи сми-
съл смя там, че проб ле мът с пос та вя не то ос но ви те на на ци я та и то ле ран тно то 
от но ше ние меж ду на ро ди те мо же да за пъл ни ед на съ щес тве на праз ни на при 
изу ча ва не то на пред ме та.
 За пръв път в учеб ни ка на из да тел ска къ ща Ану бис е пов диг нат въп ро-
сът за по ли ти чес ки те пра ва на же ни те /с. 83/, кой то оба че е ос та вен встра ни от 
ос нов ния тек ст, а би бил иде а лен по вод за раз съж де ние до кол ко пра ва та и сво-
бо ди те, прок ла ми ра ни от Дек ла ра ци я та за не за ви си мос тта и Кон сти ту ци я та, се 
прос ти рат вър ху съ от ве тен про цент от на се ле ни е то. Склон нос тта на Б. Гав ри лов 
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и ко лек тив към де мог раф ски ха рак те рис ти ки, де мон стри ра на уме ло в пре диш-
ни уро ци, тук не е на ли це.
 Тряб ва да от бе ле жим, че ка то ос та вим нас тра ни дреб на та под роб ност, 
че в два та учеб ни ка е по со че на раз лич на да та на при е ма не на из вес тния „Бил за 
пра ва та“ /1789 при Ану бис и 1791 г. при Прос ве та/, га ран ти ра не то на ос нов ни те 
пра ва и сво бо ди на бя ло то мъж ко на се ле ние е обект на вни ма ние от стра на  на 
всич ки ав то ри. 
 Пра ва та и сво бо ди те са ос но вен въп рос за раз глеж да не от ав тор ски те 
еки пи и в ма те ри а ла за Френ ска та ре во лю ция. Дек ла ра ци я та за пра ва та на чо ве-
ка и граж да ни на е пред ста ве на об стой но как то ка то тек ст, та ка и ка то ана лиз. Да-
ни ел Вач ков и ко лек тив оба че пра вят спра вед ли ва та за бе леж ка, че прин ци пи те, 
за ло же ни в нея, вли зат в пря ко про ти во ре чие с пър ва та френ ска кон сти ту ция от 
1791 /с. 87/г., до ка то ав то ри те на дру гия учеб ник в по-те лег ра фен стил кон ста ти-
рат пре дим ства та на кон сти ту ци я та пре ди ус ло ви я та до 1789 г /с. 80/. 
 Проб ле мът за френ ска та на ция оба че не е дос та тъч но из ве ден. Всъщ-
ност са ма та ду ма на ция се сре ща че ти ри пъ ти, в два та уро ка, пос ве те ни на ре-
во лю ци я та /Ану бис/, а пат ри о тич ни ят ен ту си а зъм на фран цу зи те е от бе ля зан 
ка то при чи на за по бе да та през 1792 г. при Вал ми. Ка то при чи на за ре во лю ци он-
ни те дей ствия не е по со че на ом ра за та на френ ско то об щес тво към чуж ден ка-
та Ма рия Анто а не та, вър ху ко я то се хвър лят при чи ни те за кри зис на та си ту а ция 
в стра на та. В зап ла ха та от  вън шния враг ав то ри те от кри ват ед на от ос нов ни-
те при чи ни за яко бин ския те рор. Те ро рът ка то сред ство за спа се ние на Фран-
ция е от бе ля зан и от дру гия ко лек тив. Раз съж де ни я та за дес по тич на та сис те ма 
на уп рав ле ние ка то ця ло са из бяг ва ни и в два та учеб ни ка. Все пак ав то ри те на 
Прос ве та кон ста ти рат, че за спа ся ва не то на Фран ция с ог лед на мо нар хи чес ки те 
бун то ве „би ли не об хо ди ми ре ши тел ни мер ки“ /с.80/. По то зи на чин се лан си ра 
иде я та за не об хо ди мос тта от те ро ра за на ци о нал но то спа се ние, без да бъ де по-
со че но от къ де ид ват зап ла хи те за не го. И в два та учеб ни ка не се спо ме на ва как-
ви са при чи ни те за бун то ве те във Ван дея и за що ре во лю ци я та при поз на ва ка то 
на ци о нал ни пре да те ли сво и те бив ши че да. Всъщ ност Бо рис лав Гав ри лов и ко-
лек тив кос ве но пос та вят въп ро са за лип са та на до пир ни точ ки меж ду сво бо да та 
и ра вен ство то, те ма, ко я то е клю чо ва за раз би ра не от но ше ни е то към Дру гия.
 При из во ди те от епо хал на та про мя на, из вър ше на след Ре во лю ци я та, ав-
то ри те на Ану бис на ред със со ци ал ни те про ме ни, из вър ше ни във френ ско то 
об щес тво, кон ста ти рат рав ни те граж дан ски пра ва, ко и то по лу ча ват „дис кри ми-
ни ра ни те до то га ва ре ли ги оз ни и ет ни чес ки об щнос ти, как ви то са про тес тан ти те 
и ев ре и те“, ко е то по каз ва опит за из чер па тел но раз глеж да не пос ле ди ци те на 
ре во лю ци я та от всич ки стра ни.
 Отно во оба че ав тор ски те ко лек ти ви не об ръ щат вни ма ние на миг ра ци-
он ни те про це си. Ни къ де не е по со че на приб ли зи тел на циф ра на на се ле ни е то, 
ко е то на пус ка стра на та в ре во лю ци он ни те го ди ни. Спо ме на ва се са мо за ня кои 
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арис ток ра ти, по тър си ли убе жи ще в чуж би на, с ко и то Луи ХVІ ис ка да се свър же 
при опи та си за бяг ство.
 В зак лю че ние мо жем да по со чим, че в уро ци те за ре во лю ци он ни те про-
ме ни те ма та за на ци о на лиз ма, от но ше ни е то към Дру гия и мал цин ства та са не-
дос та тъч но зас тъ пе ни. Инте ре сен факт е, че те зи проб ле ми оче вид но не са заб-
ра ве ни от ав то ри те, след ка то те им от де лят вни ма ние, но във въп ро си те след 
уро ка. Б. Гав ри лов и ко лек тив за да ват въп ро са „Как си обяс ня ва те за паз ва не то 
на роб ство то в САЩ“? Автор ски ят ко лек тив на Ану бис наб ля га още по ве че в то-
ва от но ше ние, ка то пос та вя след ни те въп ро си: за що част от аме ри кан ци те /до-
кол ко из пол зва не то на то зи тер мин е ко рек тно, след ка то сме нап ра ви ли ве че 
уго вор ка та, че за на ция все още е ра но да се го во ри е твър де спор но/не под кре-
пят не за ви си мос тта; как ви про ме ни в цен нос тна та сис те ма на фран цу зи те нас-
тъп ват след Ре во лю ци я та и как ва е ро ля та на же ни те в ре во лю ци он ния про цес. 
Впро чем на пос лед ния въп рос е дос та труд но да бъ де от го во ре но след ка то в 
тек ста се спо ме на ва един стве но жен ски ят бунт от 5 ок том ври 1789 г., а един-
стве но то име на же на е на Шар лот Кор де, из вър ши ла убий ство то на Ма рат. 
 Вслед ствие на из бро е ни те фак ти тук нак рат ко пред ла гам ед но до пъл не-
ние към ре во лю ци он на та те ма.

 1.3.1.Как ста ваш враг на ре во лю ци я та?

 Смя там, че та ка пос та вен въп ро сът не от ри ча пос ти же ни я та и про ме ни-
те, ко и то до на сят ре во лю ци и те не са мо в САЩ /тук тер ми нът е ус ло вен/ и Фран-
ция, но и за све та изоб що. Проб ле мът се със тои в то ва, че чес то зад фа са да та на 
но во то мис ле не и цен нос тни сис те ми ос та ва скри та це на та на тях но то на ла га не 
и мне ни е то на хо ра, ко и то не са съг лас ни с тях или прос то от каз ват да ги раз бе-
рат.
 Стру ва ми се би мог ло да се да де мал ко по ве че ин фор ма ция за ня кои от 
ха рак те рис ти ки те на Прос ве ще ни е то. На пър во мяс то не ка пос та вим проб ле ма 
за Бо га. Фи ло со фи те от Прос ве ще ни е то пред ла гат но во и ори ги нал но мис ле не, 
ка то смя тат, че в про ти во ре чие с аг нос ти циз ма на Сред но ве ко ви е то мо гат да 
опоз на ят Бо га, ка то изу ча ват все ле на та. Тук на вни ма ни е то на уче ни ци те мо гат 
да бъ дат пред ло же ни след ни те идеи на Ню тон и Спи но за. „По не же вър ху всич ко 
ле жи от пе ча тък на един и същ план, след ва, че всич ко тряб ва да бъ де под чи не-
но на ед но и съ що Съ щес тво“; „ Ако се на ме ри чо век, кой то твър ди, че Бог пра ви 
не що про тив за ко ни те на при ро да та, ще тряб ва да твър ди, че Той /Бог/ пра ви 
то ва про тив Сво я та соб стве на при ро да“. Та ка че сис те ма та, в ко я то жи вее чо-
ве чес тво то, не мо же да бъ де пре мах на та, но мо же да бъ де опоз на та и пре ус тро-
е на. То зи из вод се на ла га от ос нов ни те пос ту ла ти на де из ма, спо ред ко и то Бог 
е сът во рил всич ко, но по доб но на ча сов ни кар, кой то след ка то е нап ра вил и 
про дал ча сов ни ка, про из ве ден от соб стве ни те му ръ це, по ве че не се ин те ре су ва 
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от тво ре ни е то си, та ка и Бог, сът во рил ве че при ро да та с ней ни те за ко ни, не се 
на мес ва по ве че. Тук ве че ид ва ред на чо ве ка да опоз нае чрез при чин но-след-
стве на та връз ка при ро да та и ко га то с по мощ та на ра зу ма ус пее, да мо же да я уп-
рав ля ва. Та ка мо жем да обяс ним и твър де ни е то на Бей кън, че зна ни е то е си ла та, 
чрез ко я то на рас тва чо веш ки ят кон трол над тво ре ни е то.
 Опоз на ти вед нъж чрез си ла та на ра зу ма, при род ни те за ко ни се пре на сят 
и вър ху об щес тво то. Ето за що са ма та ду ма за кон ста ва клю чо ва за епо ха та на 
Прос ве ще ни е то. Оттук и оп ре де ле ни е то на Джон Лок „Мо рал но то доб ро или зло 
е съг ла сие или не съг ла сие на на ши те доб ро вол ни дей ствия спря мо ня кой за кон“ 
пос та вя чо веш ка та лич ност в служ ба на об щес тве ни те за ко ни. Раз тва ря не то на 
лич нос тта в об щес тво то мо же да бъ де ар гу мен ти ра но и с мне ни е то на Има ну ел 
Кант от нос но фак та, че за ко ни те са тво ре ние на от дел ни лич нос ти, но се от на-
сят до об щес тво то, за що то при ро да та на ра зу ма е ед нак ва за всич ки. Та ка Кант 
обос но ва ва и не об хо ди мос тта ав то ном на та во ля на чо ве ка да се съ об ра зя ва с 
об щия за кон. В ос но ва та на то зи за кон е иде я та за сво бо да та. По то зи на чин сво-
бо да та, ко я то тол ко ва про по вяд ват прос ве щен ци те е по-ско ро об щес тве на ка-
те го рия, а не тол ко ва лич на. Та зи заг ри же ност към об щес тво то и за ко ни те, на 
ко и то то се под чи ня ва, е и в ос но ва та на на си ли е то по-къс но по вре ме най-ве че 
на Френ ска та ре во лю ция. Дик та ту ра та на Мак си ми ли ан Ро бес пи ер е про дик ту-
ва на точ но от съ об ра зя ва не то със закона до тол ко ва, до кол ко то Ро беспиер, Сен 
Жуст и тех ни те съ миш ле ни ци яко бин ци се иден ти фи ци рат със са мия за кон. В 
то ва имен но е и па ра док сът на Прос ве ще ни е то и не въз мож нос тта на не го ви-
те ли де ри да пред ви дят всич ки пос лед ствия от сво и те идеи. Раз де ле ни е то на 
влас ти те, прок ла ми ра но тол ко ва упо ри то от Джон Лок и Шарл Мон тес кьо ка то 
об щес тве на нуж да с цел спра вед ли во дър жав но уп рав ле ние, се под чи ня ва на 
трак тов ка та за сво бо да та, ко я то съ щи те те зи влас ти да ват. Уто пич но то в слу чая е 
въз мож нос тта за кон трол над те зи влас ти от на ро да. По до бен кон трол на ис ти на 
би мо гъл да съ щес тву ва в ед на по лис на ор га ни за ция, как ви то са иде и те на Ру со, 
но френ ска та бур жо а зия, ко я то се стре ми към уп рав ле ни е то, ня ма как да има 
по лис но мис ле не, до кол ко то ико но ми чес ки ят й прос пе ри тет се свър зва с же-
ла ни е то да уп рав ля ва Фран ция. Тук имен но се на мес ва и на ци о на лиз мът, кой то 
в име то на пат ри о тич на та за щи та на ро ди на та, иден ти фи ци ра на със сво бо да та, 
по тъп ква съ ща та та зи сво бо да, пре да вай ки влас тта в ръ це те на ед на лич ност. 
Не що по доб но се случ ва с Кро му ел по вре ме на пу ри тан ска та ре во лю ция, но 
в мно го по-из чис тен вид го виж да ме у Ро бес пи ер. Точ но с то ва лич нос ти ка то 
лорд-про тек то ра и Не под куп ния над хвър лят по сво я та власт Чар лз І и Луи ХVІ, 
тъй ка то влас тта на кра ле те ид ва от Бо га, пред ко го то са от го вор ни, а от го вор-
нос тта към об щес тво то е твър де раз ми та ка те го рия, тъй ка то не съг лас ни те с ме-
то ди те на уп рав ле ние не го ви чле но ве са пос та вя ни из вън съ що то об щес тво и 
зак лей мя ва ни ка то вра го ве. 
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 1.4. Ве кът на на ци о на лиз ма

 Изно сът на ре во лю ция от Фран ция уме ло е свър зан от ав то ри те на два-
та учеб ни ка с про я ви те на на ци о на лиз ма в Евро па. Фак тът, че имен но Фран ция 
е но си тел на на ци о нал на та идея, е без спо рен, но все пак ос та ва впе чат ле ни е-
то за из вес тна праз но та при раз глеж да не то на проб ле ма ти ка та, до кол ко то не 
са очер та ни пред пос тав ки те в Евро па за про ник ва не то на на ци о нал ни те идеи. 
Свър зва не то на пат ри о тич на та въл на един стве но с щи ко ве те на френ ски те вой-
ни ци раз глеж да проб ле ма ед нос тран но, без уче ни ци те да до би ват пред ста ва за-
що на ци о на лиз мът се прев ръ ща във во де що то те че ние на ХІХ в. Два та ко лек ти-
ва от чи тат на ци о на лиз ма ка то факт, без оба че да от де лят дос та тъч но вни ма ние 
на съп ро ти ви тел но то дви же ние сре щу Фран ция. Авто ри те на из да тел ска къ ща 
Ану бис все пак от чи тат на ли чи е то на та ко ва в Испа ния, Ти рол, Гер ма ния и Южна 
Ита лия /с. 99/, без оба че да нав ли зат в кон крет ни под роб нос ти. Инте рес би пре-
диз ви кал и об рат ни ят под ход - т.е. как стре ме жът към на ци о нал на еман ци па ция 
в Евро па се про ти во пос та вя на френ ския на тиск. Стру ва си да бъ де от бе ля за но, 
че ед на от при чи ни те за кра ха на На по ле о но ва та им пе рия е имен но же ла ни е то 
на по ве че то ев ро пей ски на ро ди да от хвър лят чуж да та власт. Обвър зва не то на 
пат ри о тиз ма един стве но с но ви те ли бе рал ни идеи крие опас ност в две по со ки. 
На пър во мяс то уче ни ци те ос та ват с впе чат ле ни е то, че сре щу На по ле он е са мо 
ста ра та мо нар хи чес ка Евро па /Прос ве та, с. 84/, а от дру га стра на свър зва не то 
на пат ри о тич ни те мо ти ви до го ля ма сте пен и с ре ли ги оз на та при над леж ност, 
ка къв то е слу ча ят в Испа ния и осо бе но в Ру сия, ос та ва не раз бран. Не е от де ле но 
и дос та тъч но вни ма ние на про я ви те на край ния на ци о на ли зъм, ка то по ня ти е то 
шо ви ни зъм не е изяс не но и в два та учеб ни ка. 
 Едно от го ле ми те дос той нства и на два та ко лек ти ва е об вър зва не то 
на на ци о нал ни те идеи със за ко но да тел ство то и об ра зо ва тел на та сис те ма на 
Фран ция, ко е то без спор но ги пра ви ус той чи ви през след ва щи те де се ти ле тия. 
Бо рис лав Гав ри лов и ко лек тив от де лят вни ма ние, ма кар и чрез до пъл ни тел ни 
до ку мен ти, на струк ту ра та на френ ско то об щес тво, вклю чи тел но и на вза и мо-
от но ше ни я та меж ду по ло ве те. В то зи сми съл смя там, че би мог ло да бъ де обър-
на то по ве че вни ма ние на нав ли за не то на же ни те в об щес тве ния жи вот, ка то се 
из ве дат на пре ден план тех ни те ис ка ния, пос та ве ни още по вре ме то на вой на та 
за не за ви си мост на САЩ и Френ ска та ре во лю ция. Ма кар и нак рат ко, уче ни ци те 
мо гат да бъ дат за поз на ти с иде и те на Аби гейл Адамс, съп ру га та на Джор дж Ва-
шин гтон,  въз про ти ви ла сре щу за ко ни те, ко и то не га ран ти рат пра во то на глас и 
пред ста ви тел ство на же ни те; на Олим пия де Гуж по со чи ла в го ди ни те на Френ-
ска та ре во лю ция нуж да та от об ра зо ва ние за же ни те или не Ме ри Уол стън крафт, 
ко я то виж да съ що в об ра зо ва ни е то въз мож нос тта за из рав ня ва не пра ва та на 
по ло ве те.
 То ле ран тно то от но ше ние към ре ли ги я та съ що не е про пус на то в учеб ни-
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ци те, ка то се ак цен ти ра вър ху по доб ре ни те от но ше ния на Фран ция с пап ска та 
ку рия. За съ жа ле ние не е обър на то вни ма ние как Цър ква та ка то ин сти ту ция се 
от на ся към но ви те на ци о нал ни идеи.
 Тук се сблъс ква ме от но во с един от ос нов ни те проб ле ми на бъл гар ски те 
учеб ни ци - да се наб ля га ос нов но на но ви те идеи и тех ни те но си те ли, без да се 
дър жи смет ка за при е ма им как то на со ци ал но, та ка и на на ци о нал но ни во. Та ка 
у уче ни ци те се на саж да оп рос те на та пред ста ва за сблъ сък меж ду ста ро то и но-
во то, ка то не се да ва обек тив на та глед на точ ка през пог ле да на съв ре мен ни ци те 
на съ би ти я та.
 Ако об ръ ща ме та ко ва го ля мо вни ма ние вър ху на ци о на лиз ма ка то яв ле-
ние, то при чи на та за то ва е, че мал цин ства та, ко и то не из мен но съ път стват то зи 
фе но мен, ос та ват встра ни от вни ма ни е то на бъл гар ска та об ра зо ва тел на сис те-
ма. Оттук то ле ран тнос тта към тях или лип са та на та ка ва се из веж да ос нов но от 
съ би ти я та, бе ля за ли ис то ри я та на Евро па през ХХ в. Смя там, че и в два та раз-
глеж да ни учеб ни ка то зи под ход не е пре о до лян на пъл но, но е факт, че ав тор-
ски те ко лек ти ви, ка то след ват изис ква ни я та на учеб на та прог ра ма, да ват дос та 
по ве че ин фор ма ция за про я ви те на пат ри о ти зъм и про из ти ча щи те от нея по зи-
тив ни или не га тив ни от но ше ния спря мо мал цин ства та. До вой ни те на На по ле он 
ав то ри те наб ля гат пре ди всич ко вър ху ре ли ги оз ни те мал цин ства, ка то тър сят 
про я ви те на то ле ран тност или не тър пи мост пре ди всич ко в ре ли ги оз ни те па-
ра мет ри, до кол ко то на ци о нал на та идея е все още в за ро диш. Опре де ляй ки ХІХ 
в. ка то век на на ци о на лиз ма, проб ле мът раз ши ря ва сво и те хо ри зон ти, ко е то ут-
вър де ни те ис то ри ци ус пя ват в об щи ли нии да уло вят и пред ло жат на сво я та уче-
ни чес ка а у ди то рия. 
 Бо рис лав Гав ри лов и ко лек тив обо со бя ват от де лен урок, озаг ла вен „На-
ции и на ци о на ли зъм в Евро па“. Ка то из по вяд ват те о ри я та за граж дан ския и ет-
ни чес кия мо дел на на ци о на лиз ма, те кон кре ти зи рат та зи пред ста ва с ти пич ни те 
при ме ри Фран ция и Гер ма ния. Прос ле ден е и ти път на ци о на ли зъм на Бал ка ни-
те, но ав то ри те ак цен ти рат вър ху осъз на ва не то и до каз ва не то на на ци я та у по-
ко ре ни те на ро ди, без да спо ме нат про я ви те на на ци о на ли зъм и про из ти ча щи те 
от тях ко ли зии у тур ци те. Тук наб лю да ва ме съ щия под ход към две те го ле ми им-
пе рии в Източ на Евро па и Азия. Ако в раз гле да ни те по-го ре уро ци обър нах ме 
вни ма ние на фак та, че на ро ди те, на се ля ва щи пра вос лав на та им пе рия не са спо-
ме на ти до ри, а на те зи в Осман ска та им пе рия се об ръ ща вни ма ние, то зи под ход 
се га от но во на соч ва вни ма ни е то към про я ви те на на ци о на ли зъм у хе ге мо на /
Ру сия/ и у под чи не ни те на ро ди /Осман ска та им пе рия/. Стру ва ми се, че в ос но-
ва та на то зи факт се крие все още не из жи ве ни ят ро ман ти зъм от Въз раж да не то. 
При раз глеж да не то по-до лу на Източ ния въп рос от но во ще ста не ду ма за то ва.
 Мо же би бъ де щи те ав то ри на учеб ни по ма га ла тряб ва да обър нат още 
по-го ля мо вни ма ние на на ци о нал ния проб лем, ка то по тър сят връз ки те меж ду 
пред ста ва та за на ция и ин дус три а ли за ци я та, ко я то обик но ве но се пос та вя на 
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пре ден план ка то мар ки ра ща на ча ло то на най-но ва та ис то рия. В то зи сми съл 
и со ци ал ни те про ме ни, нас тъ пи ли след Френ ска та ре во лю ция и след нав ли за-
не то на ма ши ни те, мо гат да бъ дат свър за ни с на ру ша ва не то на йе рар хи чес кия 
арис ток ра ти чен прин цип, ха рак те рен за кон сер ва тиз ма, за мес тен от ко лек тив-
на та со ли дар ност. То зи факт е кон ста ти ран в раз глеж да ни те учеб ни ци, но не е 
нап ра вен из во дът, че про из ти ча ща та от кла со ва та струк ту ра на об щес тво то мо-
бил ност на на се ле ни е то до веж да до изос тря не на на ци о нал но то чув ство, от ед-
на стра на, тъй ка то то е свър за но с пред ста ва та за ле ги тим ност на но вия ред, 
но от дру га, спо соб ства за по я ва та на мал цин ства та и съм не ни я та и от кро ве на-
та про я ва на ксе но фо бия спря мо тях. Връз ка та меж ду со ци ал но и на ци о нал но 
мо же да бъ де по тър се на и в твър де ни е то, че на ци о на лиз мът чес то из пъл ня ва 
фун кци я та на об щес тве на кри ти ка, до кол ко то оп ре де ле ни со ци ал ни гру пи от 
на се ле ни е то ня мат дру га въз мож ност за со ци ал на изя ва. 
 Авто ри те на из да тел ство Прос ве та об ръ щат вни ма ние на ели тар ния ха-
рак тер на на ци о на лиз ма40 пре дим но „сред об щнос ти, ко и то ня ма ли своя по ли-
ти чес ка ор га ни за ция“ /с.98/ и прос ле дя ват нав ли за не то на но ви те идеи, но не 
по соч ват на чи на, по кой то об щес тво то въз при е ма по-бър зо или по-бав но но-
ви те идеи /нап ри мер за бъл га ри те от но во се из пол зва ста ри ят при мер, че изос-
та ват в на ци о нал но то си раз ви тие по ра ди бли зос тта до цен тъ ра на им пе ри я-
та/. Всъщ ност имен но при раз глеж да не то на то зи проб лем мо же да се обос но ве 
твър де ни е то, че про я ви на на ци о на ли зъм и не тър пи мост към дру гия има и в 
пред мо дер на Евро па, но имен но со ци ал ни те кри зи прев ръ щат на ци о на лиз ма в 
„ма со во оръ жие“.
 Съ щес твен мо мент при раз глеж да не то на на ци о на лиз ма би мог ло да бъ-
де и от но ше ни е то към по ло ви те раз ли чия. На пръв пог лед тук не ста ва ду ма за 
мал цин ство в кла си чес кия ет ни чес ки тип на по ня ти е то, но мо же да бъ де спо луч-
лив при мер за из ключ ва не на оп ре де ле ни гру пи на на се ле ни е то от граж дан ска 
ак тив ност, а от тук да се ар гу мен ти ра лип са та на рав но пос та ве ност и стре ме жът 
към та ка ва меж ду по ло ве те. По вод за по доб ни раз съж де ния да ват са ми те ав-
то ри на учеб ни ка на Прос ве та, ко и то пред ста вят под фор ма та на изоб ра же ние 
иде а ли зи ра на та „май ка ро ди на“ /с. 98, 99/, ка то пос та вят уда ре ни е то вър ху сим-
во ли те на оте чес тво то, но не и вър ху тех ния жен ски но си тел. 
 При раз глеж да не то на та ка пос та ве ния проб лем из пък ва най-яс но би о-
ло гич на та ин тер пре та ция на по ло ви те раз ли чия41 за смет ка на со ци ал на та, ко я-
то е в ос но ва та на съв ре мен ни те дви же ния и ор га ни за ции, пос та ви ли си за цел 
да из рав нят пра ва та на мъ же те и же ни те.42 В край на смет ка со ци ал на та фун кция 
на же на та про из ти ча от уси ли я та да се раз ши рят рам ки те на на ци о на лиз ма, ко и-

40 вж за това по-подробно у ; Гелнер Ърнест Нации и национализъм. София, 1999 и Хобсбом, Ерик Нации и 
национализъм от 1780 г. до днес. София, 1996

41 Wilson, E. O. Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, Mass., 1979, p. 284-285.

42 Вж. например Стърлинг, А. Ф. Митове за пола. Биологични теории за мъжете и жените. С., 2000, с. 82-102.
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то съв па дат с пър ви те опи ти за еман ци па ция на „сла бия пол“. По ня ти е то ро ди на 
поч ти на пъл но се пок ри ва с по ня ти е то май ка, до кол ко то ро ди на та „раж да“ сво-
и те на ци о нал ни ге рои. Тук би о ло гич ни те фун кции на же на та ес тес тве но пре ми-
на ват в со ци ал ни на ед но сим вол но ни во, на ло жи ло се в об щес тве но то съз на-
ние имен но от 20-те го ди ни на ХІХ в.
 Ка то пос та вят на ци о на лиз ма в ка те го ри и те ет ни чес ки и граж дан ски, Б. 
Гав ри лов и ко лек тив би ха мог ли да по тър сят и дру ги не го ви про я ви с ог лед на 
пат ри о тиз ма и то ле ран тнос тта към мал цин ства та. Ста ва ду ма ос нов но за ми ро-
лю бив и аг ре си вен на ци о на ли зъм или до ми нан тен и под чи нен, ко и то мо гат да 
бъ дат от кри ти не са мо и до ри не тол ко ва в Евро па, кол ко то в Аме ри ка и Азия. Та-
зи за бе леж ка не би ва да се раз глеж да ка то кри ти ка, тъй ка то и два та ко лек ти ва 
са обър на ли вни ма ние на дру ги те кон ти нен ти, въп ре ки оче вид но ев ро по цен-
трич ни те изис ква ния на учеб на та прог ра ма. Прос то те зи из во ди мо гат да бъ дат 
до пъл не ние към ина че ло гич но из дър жа на та струк ту ра на уро ка, пос ве тен на 
на ци о нал ни те проб ле ми, в учеб ни ка на из да тел ство Прос ве та.
 Имен но про я ви те на на ци о на лиз ма и не то ле ран тнос тта са ос нов ни ак-
цен ти и на два та ко лек ти ва, ко га то раз глеж дат ис то ри чес ки те про це си из вън 
гра ни ци те на Ста рия кон ти нент. Бо рис лав Гав ри лов и ко лек тив се спи рат ар гу-
мен ти ра но на имиг ран тския при ток в САЩ, без оба че да по соч ват при чи ни те, 
а те чес то пъ ти са от на ци о на лен ха рак тер, за що точ но пре об ла да ва щи ят еле-
мент от но ви те за сел ни ци  е пре дим но от Ирлан дия, Гер ма ния и Скан ди на вия /с. 
158/. Съ щес тве на от ли ка меж ду два та учеб ни ка е фак тът, че в то зи на Прос ве та 
се под чер та ва, че „Граж дан ска та вой на за па зи ла Съ ю за и ста би ли зи ра ла аме ри-
кан ска та на ция“ /с. 160/, а ав то ри те на Ану бис, ка то по соч ват, че за аме ри кан ски 
на ци о на ли зъм е още ра но да се го во ри в на ве че ри е то на вой на та меж ду Се ве ра 
и Юга, не от кри ват ха рак те рис ти ки те на на ци я та и след нея. Нап ро тив - те наб ля-
гат на чув ство то на аме ри кан ци те /оче вид но тук по ня ти е то е по-ско ро ге ог раф-
ско/ за при над леж ност към мес тна та об щност /с. 165/. Пра ви впе чат ле ние, че 
Д. Вач ков и ко лек тив от де лят осо бе но вни ма ние на або ли ци о низ ма и въп ро са 
за пра ва та на чер но ко жо то на се ле ние в САЩ. Смя там, че раз ра бо те ни ят от тях 
урок не са мо ин фор ми ра за съ би ти я та, но и оказ ва ефект вър ху уче ни ци те, въз-
пи та вай ки у тях дух на то ле ран тност спря мо Дру гия. Ка то кри ти ку ват об щоп ри е-
та та те за, че Граж дан ска та вой на е бор ба за ос во бож да ва не на ро би те, ав то ри те 
пос та вят въп ро са за чер но ко жо то на се ле ние в пе ри фе ри я та на са ма та вой на, но 
ед нов ре мен но с то ва в ос но ва та на из граж да не то на аф ро а ме ри кан ска та кул ту-
ра. Ка то се спи рат из рич но на ра сиз ма, те про во ки рат ин те рес към при чи ни те 
за не го ва та по я ва, те ма, ко я то да леч над хвър ля кон крет на та те ма ти ка на уро ка. 
Пра ви впе чат ле ние оба че и при два та ко лек ти ва, че за ко нът за хо ум сте ди те от 
1862 г. е раз гле дан ед нос тран но, ка то е под чер та на мо ти ва ци я та, ко я то  сво бод-
но то на се ле ние по лу ча ва чрез не го да се вклю чи във вой на та на стра на та на 
ре пуб ли кан ския Се вер, без да се дър жи смет ка за ин ди ан ско то на се ле ние. Ка то 
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че ли се на ла га из во дът, че то прос то или не съ щес тву ва, или по ни ка къв на чин 
не е за ин те ре со ва но от съ би ти я та. Обек тив нос тта изис ква да от бе ле жим, че ко-
лек ти вът на из да тел ство Ану бис из рич но из веж да вза и мо от но ше ни я та меж ду 
бе ли те и чер ве но ко жи те ка то ти пи чен при мер за не въз при е ма не кул ту ра та и 
ман та ли те та на Дру гия още в ори ги нал но то встъп ле ние на са мия учеб ник, но 
тук те ма та не е зас тъ пе на.
 Ка то пра вят из рич на та уго вор ка, че Граж дан ска та вой на пос та вя на ча ло-
то на мо дер на та вой на въ об ще, ав то ри те на два та учеб ни ка пос та вят пред уче-
ни ци те проб ле ма за раз ру ше ни я та и жер тви те сред мир но то на се ле ние, проб-
лем, кой то е ос но вен и до днес. Пред ста ви те ли те на Ану бис до ри от де лят по ве-
че от ед на стра ни ца на то ва, ка то спра вед ли во от бе ляз ват връз ка та на во ен ния 
кон фликт с на ци я та, до кол ко то той мо би ли зи ра всич ки и при чи ня ва стра да ние 
на всич ки жи те ли на да де на стра на. Бе зот го вор нос тта на убий ство то, ко я то е из-
ве де на на пре ден план, пос та вя кос ве но въп ро са за мо рал на та стой ност на по-
бе да та, из ве де на из вън ней ния пат ри о ти чен кон тек ст. Под чер та ни те крас ки на 
пос ле ди ци те от вой на та по прин цип оба че ка рат ав то ри те мо же би не вол но да 
про пус нат и про я ви те на то ле ран тност и ху ма ни зъм при во де не то на кон флик-
та. В то зи ас пект важ на лип са е въз ник ва не то на ор га ни за ци я та на ме ди цин ски-
те сес три по вре ме на Крим ска та вой на, пос та ве на от Фло рънс Най тин гейл, и 
още по ве че пър ва та стъп ка към съз да ва не то на Чер ве ния кръст ка то ху ма ни-
тар на ор га ни за ция, нап ра ве на от Анри Дю нан след бит ка та меж ду ав стрий ци и 
фран цу зи при Сол фе ри но през 1859 г.
 Вни ма ни е то на два та ко лек ти ва е на со че но и към съ би ти я та в Ла тин ска и 
Южна Аме ри ка. Ка то пред ла гат един кра тък прег лед на те ри то ри и те от Ве ли ки-
те езе ра на се вер до нос Хорн на юг /с. 166/, Б. Гав ри лов и ко лек тив ори ги нал но 
пред ла гат пог лед към об ра зу ва не то на дър жа ви на два та кон ти нен та чрез ци тат 
от реч на Си мон Бо ли вар, под чер та ващ спе ци фич ния ха рак тер на об щес тва та, 
сме си ца от раз лич ни на ро ди и кул ту ри. То ва кул тур но вза и мо дей ствие оба че е 
пред ста ве но ка то обяс не ние за анар хи я та и дес по тиз ма на ла ти но а ме ри кан ски-
те дър жа ви. Оттук би мо гъл да се нап ра ви пог реш ни ят из вод, че ет ни чес ко то 
мно го об ра зие е при чи на за не ус пеш но то при ла га не на прин ци пи те на де мок ра-
ци я та.
 Да ни ел Вач ков и не го ви те ко ле ги кон цен три рат вни ма ни е то си в не тол-
ко ва го лям хро но ло ги чен и прос тран ствен об хват, ка то уточ ня ват про из хо да на 
кре о ли те и раз глеж дат под роб но дей нос тта на Си мон Бо ли вар. Имен но ци ти-
ра ни те не го ви ду ми, че един стве но съ вър ше но то по ли ти чес ко ра вен ство, от ра-
зе но в кон сти ту ци я та, мо же да пре о до лее те зи вън шни /ет ни чес ки/ раз ли чия“ 
/с. 108/, пос та вят раз би ра не то, че то ле ран тно то от но ше ние към всич ки, ко и то 
са с раз ли чен про из ход и цвят на ко жа та, е в ос но ва та на ла ти но а ме ри кан ско то 
об щес тво. Та зи кул тур на сим би о за, не ха рак тер на поч ти ни къ де дру га де, оба че 
ос та вя на за ден план на ци о нал ни те раз ли чия. Ни къ де не се от бе ляз ва, че лип-
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са та на ре ал ни мал цин ства и яс но раз гра ни чим вън шен враг след по бе да та над 
ис пан ци те е ед на от при чи ни те за нат руп ва не то на ог ром но со ци ал но нап ре же-
ние, из ра зи ло се в ед на про дъл жа ва ща и до днес по ли ти чес ка нес та бил ност и 
дик та тор ски ре жи ми в ре ги о на. Т.е. на ци о на лиз мът в не го ва та не тър пи ма към 
Дру ги те фор ма, до ня къ де е от душ ник за со ци ал ни те и ико но ми чес ки те проб ле-
ми на да де но об щес тво. В то зи сми съл вой на та, по ро де на от пат ри о тич ни или 
шо ви нис тич ни под бу ди ле ги ти ми ра не тър пи мос тта към Дру гия и ко га то той 
лип сва, не тър пи мос тта се сто вар ва вър ху соб стве но то об щес тво. То зи из вод в 
ни ка къв слу чай не оз на ча ва, че те ро рът над чуж ди те е за пред по чи та не пред те-
ро ра над сво и те. Прос то ис то ри я та по каз ва, че тряб ва да ми не пе ри од на дъл ги 
и опус то ши тел ни вой ни, след кой то чо ве чес тво то да за поч не да тър си дру ги пъ-
ти ща за пос ти га не на сво и те це ли. На ци о на лиз мът на ХІХ в. в по ве че то му фор ми 
труд но мо же да фор ми ра то ле ран тност и за чи та не на чуж ди те пра ва. Дър жа ви те 
от епо ха та за поч ват да ре фор ми рат пос те пен но в ли бе ра лен дух пър во се бе си, 
след то ва опит ват да на ло жат сво я та сис те ма под фор ма та на пре въз ход ство над 
дру ги те.
 В то зи сми съл Б. Гав ри лов и ко лек тив спра вед ли во об ръ щат вни ма ние и 
вър ху съ би ти я та в Да леч ния Изток, ко и то са от бе ля за ни и от ав то ри те на дру гия 
учеб ник, но са мо ка то част от мо дер ни за ци я та.
 Не га тив но то от но ше ние на мес тни те об щес тва към ев ро пей ско то про-
ник ва не е прос ле де но в Ки тай, Япо ния и Индия. Нап ра ве но е обоб ще ни е то, че 
за пад ни те си ли са но си те ли на мо дер ни те пос ти же ния, но и ви до из ме нят спе ци-
фи ка та на ази ат ски те дър жа ви и та ка сла гат от пе ча тък вър ху тях но то бъ де ще /с. 
164/ Чрез спо луч ли ви тек сто ве ав то ри те от кро я ват спе ци фи ка та на офор мя не то 
на на ци о нал но чув ство у ази ат ски те на ро ди /най-сил но до ло ви мо в Япо ния/. Ка-
то се ак цен ти ра вър ху вза им но то не до ве рие меж ду кул ту ри те, е про пус на то се 
обър не вни ма ние вър ху пред ста ва та на ази ат ски те на ро ди за Дру гия, из гра де на 
на мес тни те тра ди ци он ни ре ли гии. Ма кар и в крат ка фор ма, смя там, че уче ни-
ци те би ха мог ли да бъ дат за поз на ти с ос нов ни те прин ци пи на джай низ ма, кой-
то до го ля ма сте пен раз ми ва кас то во то де ле не на об щес тво то, ха рак тер но за 
бра ма низ ма; с етич ни те нор ми на бу диз ма, про по вяд ва щи неп ро ти ве не на зло-
то и пос та вя не то на чо ве ка в цен тъ ра на та зи ре ли ги оз на сис те ма, до кол ко то 
лич нос тно то усъ вър шен ства не е не ин ос но вен пос ту лат; с кул та към све ще на та 
им пе ра тор ска власт, про по вяд ван от шин то из ма, пре вър на ла го в ос нов но ве-
ро из по ве да ние в Япо ния. Не е обър на то дос та тъч но вни ма ние на хрис ти ян ско-
то про ник ва не в Изто ка, ка то са мо е нап ра ве на кон ста та ци я та, че дей нос тта на 
про тес тан тски те и ка то ли чес ки те ми си о не ри /в учеб ни ка на из да тел ство Ану-
бис са спо ме на ти един стве но йе зу и ти те!/ пре диз вик ва кон флик ти /Прос ве та с. 
162/, ка то не е по со че но с как во ети ка та и мо ра лът на при шъл ци те се раз ми на ва 
с мес тни те тра ди ции. До ня къ де със лов на та струк ту ра на об щес тва та е за гат на-
та чрез от бе ляз ва не на кас то ва та сис те ма в Индия и за ко на на чес тта в Япо ния. 
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За раз ли ка от ов ла дя ва не то на Аме ри ка от кон кис та до ри те, тук  е про пус на то 
да се от бе ле жи на кои час ти от мес тно то об щес тво раз чи тат ев ро пей ци те, за да 
на ло жат сво е то вли я ние. Спо ме на ти са един стве но си па и те в Индия, за ко и то се 
уточ ня ва, че са вклю че ни в ан глий ска та ко ло ни ал на ар мия. Та ка сблъ съ кът свое 
- чуж до се кон кре ти зи ра един стве но вър ху во ен но то пре въз ход ство на За па да, 
а при чи ни те за не- или съ от вет но въз при е ма не на чуж да та кул ту ра са ос та ве ни 
на за ден план. 
 По до бен под ход имат и ав то ри те на дру гия учеб ник. Те все пак от чи тат 
ези ко ви те и ре ли ги оз ни те раз ли чия в Индия, ко и то пра вят не въз мож но съз да-
ва не то на един на дър жа ва /с. 192/ Вни ма ние е обър на то и вър ху ко ре ни те на 
бу дис тко-ис лям ския кон фликт на суб кон ти нен та и на съз да ва не то на пар ти я та 
Индий ски на ци о на лен кон грес, пос та ви ла си за цел раз ши ря ва не то по ли ти чес-
ки те пра ва на ин дий ци те. Акцент е пос та вен вър ху де мог раф ска та спе ци фи ка на 
Япо ния, спо ме на то е и въс та ни е то тай пинг в Ки тай със сво я та на со че ност сре-
щу чуж ден ци те. Япон ско-ки тай ския кон фликт от 1894-1895 г. е раз гле дан през 
приз ма та на въз при е тия от Стра на та на из гря ва що то слън це ев ро пей ски ко ло-
ни а лен мо дел, де мон стри ран и по вре ме на Рус ко-япон ска та вой на /1904-1905/.  
 При раз глеж да не то ис то ри я та на Да леч ния Изток не е пов диг нат и въп-
ро сът за вли я ни е то на мал цин ство то над мно зин ство то, а от тук и за лип са та на 
то ле ран тност меж ду кул ту ри те. Та ка уче ни ци те на ис ти на до би ват пред ста ва 
един стве но на ни во ин фор ма ция за не поз на ти те на ев ро пе е ца не о бят ни прос-
то ри на Азия. То зи про пуск мо жем да оп рав да ем с лип са та на дос та тъч но мяс то, 
но тряб ва да от да дем и зас лу же но то на ав то ри те, ко и то при ла гат бо гат до ку мен-
та лен ма те ри ал, кой то до го ля ма сте пен ком пен си ра су хия тек ст на уро ка. Тук 
е мяс то то да от бе ле жим, че по на ши скром ни наб лю де ния учеб ни ят ма те ри ал, 
пос ве тен на дру ги те об щес тва и кон ти нен ти из вън Евро па, чес то ос та ва из вън 
вни ма ни е то на пре по да ва те ли те, ко и то би ло по ра ди по-бег ли поз на ния по те ма-
та или по ра ди лип са на вре ме най-чес то про пус кат имен но те зи учеб ни еди ни-
ци. По ра ди ак цен та вър ху ко ло ни ал на та по ли ти ка на Евро па и съ пер ни чес тво то 
най-ве че меж ду Англия и Фран ция за но ви су ро ви ни и па за ри вслед ствие на 
ин дус три ал на та ре во лю ция пред ста ва та за Чер ния кон ти нент е мал ко по-пъл на.
 Ка то от бе ляз ват кул тур ни те и по ли ти чес ки те раз ли чия меж ду на ро ди-
те на аф ри кан ския кон ти нент, Да ни ел Вач ков и ко лек тив от чи тат кли ма тич ни те 
осо бе нос ти, ко и то пре чат на ев ро пей ско то за сел ва не на Афри ка. Про пуск и на 
два та учеб ни ка е нес по ме на ва не то на Англо-бур ска та вой на, ко я то е спе ци фи-
чен при мер за съз да ва не на мал цин ство от смес ва не на на ро ди и кул ту ри, го то-
во да от сто я ва сво я та иден тич ност със си ла та на оръ жи е то, и вли я ни е то, ко е то 
та зи вой на оказ ва на на ро ди те в Евро па, тър се щи сво я та на ци о нал на еман ци-
па ция. Впро чем та къв про пуск от кри ва ме и спря мо дру ги те кон ти нен ти, до кол-
ко то е пред ста ве на глед на та точ ка на ко ло ни за то ри те, в по-мал ка сте пен на за-
сег на ти те на ро ди, а ре ак ци я та на об щес тве но то мне ние в Евро па въ об ще лип-
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сва. Сим па ти и те и ан ти па ти и те, ко и то все по-за сил ва щи те сво е то вли я ние през 
вто ра та по ло ви на на ве ка ме дии съз да ват, са пър ва та крач ка към из граж да не то 
от но ше ние към Дру гия от стра на на стра нич ния наб лю да тел. 
 И в два та учеб ни ка не е обър на то вни ма ние ос вен на ни во кон ста та ция 
на тър го ви я та с ро би, ко и то ос та вят своя тра ен от пе ча тък вър ху ет ни чес кия об-
лик на но ва та си ро ди на. Пред ста ва та за са ма та ро ди на пък е пре да де на по на-
ис ти на ори ги на лен на чин от ав то ри те на Прос ве та, ко и то об ръ щат вни ма ние на 
по ня ти е то „май ка та-ро ди на“ из пол зва но в ал тру ис тич но-праг ма ти чен сми съл 
към дру ги те на ро ди от стра на на Англия /реч та на Джо у зеф Чем бър лейн пред 
ан глий ския пар ла мент от 1895 г., с. 173/. То зи без спор но им пе ри а лис ти чес ки 
сми съл на тер ми на се до пъл ва и от пред ста ва та за пре дим ства та на бя ла та ра-
са над ос та на ли те, пред ста ва, ко я то през ХХ в. ще се из ро ди в ра сис тки те о рии, 
под тик ва щи към уни що же ние. Авто ри те на Ану бис из тък ват и чис то на уч ния 
под ход към не из след ва ни те до то га ва зе ми и на ро ди на Афри ка, до вел до за-
поз на ва не то на ев ро пе е ца с ек зо тич ни пле ме на и жи вот ни. Оттук оба че те не 
из веж дат и пър ви те стъп ки към опоз на ва не то на раз лич но то из вън чис то ико-
но ми чес ки те и на ци о нал ни те пол зи, под ход, кой то е в ос но ва та на съв ре мен на-
та то ле ран тна пред ста ва за Дру гия.
 Та зи пред ста ва би ос та на ла оба че край но ед нос тран чи во пре да де на, 
ако не се обър не вни ма ние на ев ро пей ски те по ли ти чес ки мо де ли на ХІХ в., в 
чий то кон тек ст тя се про я вя ва. Два та ав тор ски ко лек ти ва пред ста вят ед на из-
чер па тел на кар ти на на кон сер ва тиз ма, ли бе ра лиз ма и со ци а лиз ма, про ме ни ли 
без въз врат но на чи на на мис ле не на ев ро пе е ца. Ка то пос та вят в ос но ва та на ли-
бе ра лиз ма же ла ни е то на ин ди ви да за сво бод на и час тна ини ци а ти ва и стра ха 
от не ог ра ни че на та власт на на ро да за ин ди ви ду ал ни те пра ва /Ану бис с. 117/ 
и же ла ни е то за по-го ля мо то учас тие на от дел ния граж да нин в уп рав ле ни е то /
Прос ве та с. 94/, ав то ри те пред ла гат на уче ни ка ос но ви те на съв ре мен на та де-
мок ра ция. Обек тив ни ят под ход на еки пи те от чи та и дос той нства та на кон сер-
ва тиз ма, за щи та ва щи тра ди ци он ни те цен нос ти ка то се мей ство, цър ква и по ли-
ти чес ка власт в стре ме жа към пред паз ва не от раз па да не то на един ство то, до 
ко е то до веж да Френ ска та ре во лю ция /Ану бис с. 119/. Пред ло же ни са и ал тер на-
ти ви те на со ци а лиз ма и въз ник на лия на не го ва та ба за ко му ни зъм и прин ци пи те 
на уто пич ния со ци а ли зъм. Не са про пус на ти ком про ми си те, ко и то те зи те че ния 
пра вят с иде и те на сво и те про тив ни ци, ка то от ка за на ли бе ра лиз ма от най-край-
ни те схва ща ния за аб со лют на та сво бо да е при е ма не то на част от прин ци пи те на 
кон сер ва тиз ма или опи тът на Еду ард Бер нщайн да съ че тае со ци а лис ти чес ки те 
ре фор ми с ли бе рал ни те прин ци пи /Ану бис с. 118, 120/. Та ка пред уче ни ци те се 
офор мя кар ти на та на ос нов ни те прин ци пи, ко и то гос под стват в Евро па и до се-
га ка то плод на ком про ми си с мне ни е то на ина ко мис ле щи те. Та зи убе ди тел на 
со ци ал на и по ли ти чес ка ди сек ция на иде и те на ХІХ в. оба че стра да от лип са та 
на връз ка с на ци о на лиз ма, кой то уме ло се съ че та ва с вся ко ед но от из бро е ни те 
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об щес тве ни те че ния. Еки път на Ану бис все пак об ръ ща вни ма ние на про ти во ре-
чи я та на кон сер ва тиз ма и ли бе ра лиз ма на рус ка поч ва, ка то из тък ва спе ци фич-
на та изо ли ра ност на им пе ри я та от Евро па. Не е нап ра ве на пря ка съ пос тав ка 
меж ду ек спо ни ра не то и съх ра ня ва не то на ста ри те доб ро де те ли от ед на стра на 
и из тък ва не то им от дру га ка то на ци о нал на прог ра ма. Ли бе рал ни те цен нос ти, 
ко и то пре не се ни на поч ва та на на ци о на лиз ма до веж дат до един из клю чи тел но 
то ле ран тен под ход и ува же ние към пра ва та на Дру гия съ що ос та ват без ко мен-
тар. Ка то ти пи чен при мер в то ва от но ше ние мо гат да бъ дат по со че ни иде и те на 
Ва сил Лев ски. Раз би ра се, в уро ци те за Бъл гар ско то въз раж да не или за обе ди не-
ни е то на Ита лия по доб ни из во ди се сре щат, но смя там, че би ха мог ли да бъ дат 
из ве де ни в чист вид още тук. Ако все пак Б. Гав ри лов, А. Пан тев и Ал. Кер тин 
от де лят вни ма ние на на ци о на лиз ма в от де лен урок, кой то ве че ко мен ти рах ме, 
то тех ни те ко ле ги не пра вят то ва. Да леч съм от ми съл та да кри ти ку вам ав то ри-
те, ко и то об ръ щат го ля мо вни ма ние на на ци я та ка то во де ща през ХІХ в., но от 
ме то ди чес ка глед на точ ка смя там, че съ пос тав ка та на на ци о на лиз ма с дру ги те 
те че ния тряб ва да бъ де из ве де на ка то са мос то я те лен тек ст. Та ка на пръв пог лед 
не съв мес ти ми ят с про ле тар ския ин тер на ци о на ли зъм или ево лю ци он ния со ци-
а ли зъм на ци о на лис ти чен им пе ра тив мо же да до ве де до при ла га не на иде и те 
за со ци ал на спра вед ли вост на мес тна поч ва, ко е то да ро ди не га тив но и до ри 
ра сис тко от но ше ние към дру ги те на ро ди и кул ту ри, как то по-къс но и ще про це-
ди ра На ци о нал со ци а лис ти чес ка та пар тия на Хит лер в Гер ма ния.
 Ако при е мем, че на ци о нал на та идея по прин цип се де фи ни ра от ели та, 
то от стра ни ци те на два та учеб ни ка не ста ва яс но как тя раз ши ря ва сво е то при-
със твие сред по ве че со ци ал ни но си те ли. Авто ри те на Ану бис от де лят спе ци ал-
но вни ма ние вър ху све та на бюр ге ра ка то от чи тат кал ви нис ткия за ро диш в не го, 
до кол ко то бур жо а та  има но ви от но ше ния с Бо га, све та и дру ги те /с. 109/. Ка то 
из тък ва пре дим ства та за ико но ми ка та на про тес тан тски те стра ни в ду ха на Макс 
Ве бер,43 еки път пред ста вя на чи та те ли те и ог ра ни че но то ли це на бюр ге ра с не-
го во то не до ве рие в из кус тво то и вън шния из раз на емо ции, не го ва та по доз ри-
тел ност към дру ги те, син те зи ра на в ци та та от Хер ман Хе се „Кой то не е про тив 
мен, той е с мен“ /с. 111/. Още в един от два та уро ка, пос ве те ни на Френ ска та 
ре во лю ция Д. Вач ков и ко лек тив от кри ват звер ско то в ли це то на дреб ни те тър-
гов ци, за на ят чии и дю кян джии, ко и то са най-ра ди кал на та ма са по вре ме на съ-
би ти я та - т.нар. сан кю ло ти /с. 87/. Ако все пак пре ди на ча ло то на ХІХ в., те зи хо ра 
за е мат нис ко стъ па ло в со ци ал на та стъл би ца, то по я ва та на сред на та кла са след 
ре фор ми те на На по ле он е свър за на с ня кои от тех ни те нас лед ни ци. Имен но 
стра хът на бюр ге ра от то ва да не за гу би па ри те и имо та си го пра вят по дат лив на 
не тър пи мост към дру гия, в ко го то виж да кон ку рен ция и зап ла ха за соб стве на та 
си гур ност. Пре не се на на ни во на ци о на ли зъм та зи не си гур ност по раж да склон-
ност към за во е ва ния и на сил стве но пре мах ва не на вра га вът ре и вън от стра на-
43 Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. София, 1993.
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та.44 Имен но твър де крех ка та то ле ран тност на бур жо а та пре диз вик ва и бър зия 
пре ход от пат ри о ти зъм, ко га то ста ва ду ма за за щи та от стра на на дър жа ва та на 
не го ва та час тна соб стве ност, към прес лед ва не на ре а лен или има ги не рен враг, 
в ко го то той виж да зап ла ха за си гур нос тта на съ ща та та зи соб стве ност. По до бен 
при мер мо жем да по со чим и при раз глеж да не то на ре во лю ци он на та въл на, за-
ля ла Евро па през 1848 г.
 Въл на та на про мя на та, за ля ла го ля ма част от кон ти нен та през та зи го-
ди на без спор но е ор га ни зи ра на на по ве че то мес та имен но от бур жо а зи я та. 
Стре ме жът към ли бе ра ли за ция на об щес тво то и най-ве че на ико но ми ка та са 
глав на та при чи на за то ва.  Бур жо а та на ба ри ка ди те е от бе ля зан спе ци ал но и от 
два та еки па. В учеб ни ка на Ану бис до ри ко мен ти рат пра вил но от тег ля не то на 
бур жо а зи я та от ре во лю ци я та ка то ос нов на при чи на за въз ста но вя ва не то на мо-
нар хи я та гер ман ски те дър жа ви /с. 127/. То ва, ко е то лип сва в ана ли зи те е, че не 
са раз кри ти при чи ни те за от дръп ва не то или ако се спо ме на ват, то се от на сят 
глав но към не до ра зу ме ни я та меж ду уме ре ни те и край ни те ре пуб ли кан ци във 
Фран ция. Съ щес твен факт, кой то ав то ри те кон ста ти рат и при пу ри тан ска та ре-
во лю ция, и при Френ ска та в края на ХVІІІ в., и при въз хо да на На по ле он, и се га 
при ко мен та ра ре жи ма на Луи Бо на парт в срав не ние с уп рав ле ни е то на пред-
шес тве ни ка му Луи Фи лип е на ли чи е то на мно го по-сил на дик та ту ра в края на 
съ би ти я та, от кол ко то та зи от ко я то те са пре диз ви ка ни. Лип сва що то обяс не ние 
в слу чая е, че до го ля ма сте пен то ва се дъл жи на ман та ли те та на бюр ге ра, кой то 
е скло нен да при е ме твър да та ръ ка, га ран ти ра ща не го ви те при ви ле гии и ка ра-
ща го да се чув ства си гу рен и за щи тен. От по доб на ба за из хож дат и ра бот ни чес-
ки те дви же ния, сред ко и то без спор на по пу ляр ност впос лед ствие има иде я та за 
дик та ту ра та на про ле та ри а та. Та ка съз да ла та се кла со ва не тър пи мост пре ми на-
ва и на на ци о нал но ни во, къ де то при ви ле ги и те на на ци я та са пря ко свър за ни с 
лип са та на та ка ва за дру ги на ции. При ме рът на Д. Вач ков и ко лек тив с по мощ та, 
ко я то хър ва ти и ру мън ци оказ ват на ав стрий ска та им пе рия про тив съз да ва не то 
на ун гар ска та дър жа ва е по ка за те лен /с. 127/. Тук имен но е и па ра док сът на ли-
бе ра лиз ма, кой то нас то я ва за не на ме са на дър жа ва та в ико но ми чес ка та ини ци-
а ти ва, но ста ва твър де ета ти чен, ко га то изис ква за щи та на сво и те пос ти же ния.
 Два та ко лек ти ва от чи тат в слу чая пря ка та връз ка меж ду ли бе ра лиз ма и 
на ци о на лиз ма, ко е то е твър де по ло жи те лен факт, но зак лей мя ва не то на кон сер-
ва тиз ма ка то „свят на при ви ле ги и те и аро ган тния арис ток ра ти зъм“ /Прос ве та с. 
108/ е твър де пре си ле но, до кол ко то от не ма въз мож нос тта на то ва те че ние да 
има до пир ни точ ки с на ци о нал на та идея. Ако по доб но твър де ние все пак има 
сво е то пок ри тие, ко га то ста ва ду ма за Ру сия и Австрия, за щи та ва щи им пер ски те 
си ин те ре си, то от вни ма ни е то на ав то ри те убяг ва хлад ни ят и ми ро лю бив, по не 
що се от на ся до Евро па, на ци о на ли зъм на Англия, кой то вър ви ръ ка за ръ ка с 

44 За доброволния отказ от постегнатите привилегии за сметка на измамната сигурност вж. Фром, Е. Бягство 
от свободата. София, 2005.
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кон сер ва тиз ма. В то зи сми съл си зас лу жа ва да се по мис ли, за що в учеб ни ци те 
лип сва ана лиз на при чи ни те, по ра ди ко и то в го ле ми ра йо ни на Ста рия кон ти-
нент ре во лю ци он ни дей ствия лип сват.  

 1.5. Къ де сме ние? 

 При раз глеж да не про це си те, ко и то про ти чат в бъл гар ско то об щес тво 
през вре ме то на Въз раж да не то, ав то ри те и на два та учеб ни ка пред ста вят ед-
на дос та из дър жа на в ин фор ма ци он но от но ше ние пред ста ва за мяс то то на бъл-
га ри на в им пе ри я та и офор мя не то на не го во то на ци о нал но съз на ние, ка то съ-
щев ре мен но не про пус кат да ак цен ти рат вър ху пат ри о тиз ма, ста нал същ нос тта 
чер та на епо ха та. Автор ски те ко лек ти ви спо луч ли во оп ре де лят зна че ни е то на 
про ме ни те в Осман ска та им пе рия, как то за са ма та нея, та ка и за бал кан ски те 
на ро ди. Раз гле да на е и ро ля та на Ру сия ка то пок ро ви тел на хрис ти ян ско то на-
се ле ние без да бъ дат про пус на ти им пер ски те па ра мет ри на ней на та на ме са на 
Бал кан ския по лу ос тров. Прос ле де ни са на ци о на лис ти чес ки те про це си вът ре в 
дър жа ва та, ко и то до веж дат до все по ве че на би ра ща та ско рост идея за ос ма низ-
ма. С ог лед то ле ран тно то от но ше ние към на ши те съ се ди, въп ро сът за фор ми ра-
не то на бъл гар ска та на ция е раз гле дан в кон тек ста на на ци о нал ни те проб ле ми 
на Бал ка ни те, ка то в един до зи ран вид на уче ни ци те са пред ло же ни про ме ни-
те, до ве ли до по я ва та на на ци о нал на та идея у бал кан ски те на ро ди. Про пуск на 
ав то ри те мо жем да от кри ем във фак та, че не е из тък на то в дос та тъч на сте пен 
по ло жи тел но то зна че ние на Ца риг рад ска та пат ри ар шия за опаз ва не то са мо-
съз на ни е то на всич ки хрис ти ян ски на ро ди, как то и съз да ва що то се пог реш но 
впе чат ле ние за един ство то на гър ци те спря мо ос та на ли те на ро ди. В то зи сми-
съл не е по со че но, че обо со бя ва не то на бъл га ри те в са мос то я тел на ре ли ги оз на 
об щност до го ля ма сте пен пов та ря от де ля не то на гър ци те в цър ков но от но ше-
ние от Ца риг рад ска та пат ри ар шия след съз да ва не то на гръц ка та не за ви си ма 
дър жа ва. По ут вър ди ла се ве че тра ди ция се ак цен ти ра вър ху спе ци фи ка та на 
бал кан ска та бур жо а зия и изос та ва не то на бъл га ри те от ос та на ли те на ро ди при 
ней но то фор ми ра не. Съ щес твен про пуск и на два та учеб ни ка е иг но ри ра не то на 
бъл гар ски те мал цин ства от на ци о нал ни те про це си, ко и то про ти чат в об щес тво-
то. Ни къ де не се спо ме на ват бъл гар ски те из сел ни ци в чуж би на и мяс то то, ко е то 
те за е мат в съ от вет но то об щес тво. Про пус на то е да бъ де от бе ля за но и ув ле че-
ни е то на бъл га ри те, а и въ об ще на бал кан ски те на ро ди към чуж до то вли я ние, 
ко е то на ред с нав ли за не то на прог ре сив ни те идеи на Евро па, до веж да и до под-
ра жа тел ство, ста на ло обект на кри ти ка от стра на на са ми те въз рож ден ски дей-
ци. То ле ран тнос тта на бъл га ри те към тех ни те съ се ди би мог ла да бъ де из тък на та 
и чрез по соч ва не на при ме ри, в ко и то е ока за на по мощ при ос во бо ди тел ни те 
дви же ния на Бал ка ни те. При спо ме на ва не то на дру ги ет ни чес ки об щнос ти /нап-
ри мер ев ре и те/ не се по соч ва как те оце ня ват сво е то при със твие в Импе ри я та. 
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Ка то ця ло оба че мо жем да зак лю чим, че по я ва та на на ци о на лиз ма на бал ка ни те 
и фор ми ра не то на от дел ни те на ции в рам ки те на Осман ска та им пе рия, как то и 
вза и мо от но ше ни я та меж ду тях, са раз гле да ни из чер па тел но и без из лиш ни под-
роб нос ти. Всич ко то ва ос та вя впе чат ле ние на един нов и все още не дос та тъч но 
до бил по пу ляр ност под ход за пос та вя не на бъл гар ския въп рос в кон тек ста на 
об що бал кан ско то по ли ти чес ко, кул тур но и на ци о нал но раз ви тие. 

 2. Съв ре мен ни те из ме ре ния на проб ле ма в учеб ни ци те за де се-
ти клас
 2.1. Па ра мет ри те на учеб на та прог ра ма

 Въп ро сът за на ци о на лиз ма, то ле ран тнос тта и ро ля та на мал цин ства та 
през ХХ в. е не из чер па е ма те ма. Проб ле ми те пред из сле до ва те ли те на епо ха та 
ид ват най-ве че от изо бил на та ин фор ма ция, чи и то пос ла ния чес то са вза им но 
из ключ ва щи се. То зи мо мент е де фи ни ран и в Учеб на та прог ра ма по ис то рия 
и ци ви ли за ция, къ де то ка то ос нов на за да ча е по со че но: „... в про це са на обу че-
ни е то по ис то рия уче ни ци те тряб ва да по лу ча ват не са мо зна ния за ос нов ни те 
ис то ри чес ки проб ле ми и про це си, но и уме ния да из вли чат най-съ щес тве но то 
от ог ром ния ин фор ма ци о нен по ток и да из граж дат соб стве на по зи ция“. Оттук 
е из ве де на и ед на от ос нов ни те це ли на обу че ни е то по пред ме та, а имен но: „да 
фор ми ра лич нос тно от но ше ние към де мок ра тич ни те цен нос ти на граж дан ско-
то об щес тво“. То ва е ед на от труд нос ти те, с ко и то се сблъс кват ав то ри те на учеб-
ни ци, пред ко и то стои не об хо ди мос тта не са мо да пред ла гат фак ти те и ана ли зи-
те си, но и да ги под чи нят на на ла га не то на де мок ра тич ни те цен нос ти, про цес, 
кой то в Евро па про ти ча не рав но мер но и не ед нак во. Проб ле мът за то ле ран тно-
то от но ше ние към Дру гия, кой то е в ос но ва та на съв ре мен но то де мок ра тич но 
об щес тво, в то зи сми съл при до би ва при о ри те тен ха рак тер. Еднов ре мен но с то-
ва гло ба ли за ци я та на све та, про дъл жа ва ща и до днес с все по-на рас тва щи тем-
по ве, обус ла вя и за кър ня ва не то на тра ди ци он ни цен нос ти, ед на от ко и то е и 
пат ри о тиз мът. В то зи сми съл ло зун гът на ЕС „Един ни в мно го об ра зи е то“ е дос та 
труд но при ло жим на прак ти ка, без в ед на или дру га сте пен да бъ де за сег на то 
един ство то или мно го об ра зи е то. Стру ва ми се, че в Дър жав ни те об ра зо ва тел-
ни изис ква ния и осо бе но в учеб на та прог ра ма е яс но за бе ле жим опи тът за ба-
лан си ран под ход към проб ле ма ти ка та, до кол ко то в за да де ни те стан дар ти фи-
гу ри ра обяс не ние на „зна чи ми те про це си в ево лю ци я та на съв ре мен ния свят и 
оп ре де ля мяс то то на Бъл га рия в тях“. Осо бе но важ но е да се от бе ле жи, че чрез 
поз на ни я та за на ци о нал ни те цен нос ти и ана ли за на съ би тия от на ци о нал на та 
ис то рия от уче ни ка се изис ква да „да ва при ме ри за про я ви на то ле ран тност и 
не то ле ран тност в на ци о нал на та ис то рия“. За ло же но е и изис ква не то за оцен ка 
„зна че ни е то на на ци о нал но то и ев ро пей ско то кул тур но нас лед ство в све тов на-
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та ци ви ли за ция“. Дос та по-кон крет на и пъл на е и изис ква на та тер ми но ло гия в 
срав не ние с та зи за де ве ти клас. Уче ни ци те тряб ва да бо ра вят с ос нов ни по ня-
тия ка то ан ти се ми ти зъм, ра си зъм, ре ли ги о зен фун да мен та ли зъм, на ци о нал но 
мал цин ство, де мок ра ция, то та ли та ри зъм, гло ба ли зъм, ев ро пей ска ин тег ра ция и 
т.н., поз на ва не то на ко и то на ис ти на има мно го го ля мо зна че ние за фор ми ра не то 
на то ле ран тно мис ле не у мла до то по ко ле ние. От дру га стра на, чис то кон ста тив-
ни ят ме тод при бо ра ве не то с фак ти те от но во е на ли це, до кол ко то от уче ни ци те 
се изис ква са мо да по соч ват при ме ри, ка къв то е слу ча ят с по соч ва не то „име на 
на све тов но из вес тни бъл га ри в сфе ра та на из кус тво то, на у ка та, спор та“, с ко е то 
се из чер пва оцен ка та на на ци о нал но то и ев ро пей ско то кул тур но нас лед ство.
  При та ка очер та на та схе ма пред ав то ри те на учеб ни ци на ис ти на стои 
труд на та за да ча да от се ят не об хо ди ма та ин фор ма ция, да я пред ло жат в из чис-
тен вид на сво я та а у ди то рия и да про во ки рат у мла ди те хо ра мис ле не, адек ват-
но на изис ква ни я та на съв ре мен на та гло бал на епо ха.
 В нас то я що то из след ва не обект на ана лиз ще бъ дат два учеб ни ка, ко и-
то са из пол зва ни ос нов но от пре по да ва те ли те в бъл гар ски те учи ли ща. То ва са 
„Исто рия и ци ви ли за ция. Исто рия на све та ХХ век“ на из да тел ство Пла не та 3, 
с ав то ри Искра Ба е ва и Иван Ге нов и „Исто рия и ци ви ли за ция“ на из да тел ство 
Прос ве та с ав то ри Ге ор ги Мар ков, Ру мя на Ку ше ва и Бой ко Ма рин ков /пър во из-
да ние 2001 г/.
 Два та ав тор ски ко лек ти ва де мон стри рат бли зък под ход към въ ве де ни е-
то на ис то ри я та на ХХ в., ка то за поз на ват уче ни ци те с ос нов ни те осо бе нос ти на 
ис то ри чес ко то раз ви тие през ХІХ в. Те ма та за на ци о на лиз ма тук не е пре неб рег-
на та. Осо бе но дос той нство на учеб ни ка на Прос ве та е, че от кро я ва раз ли чи я та 
меж ду ли бе рал ния и кон сер ва тив ния на ци о на ли зъм, не що, ко е то ви дях ме, че в 
учеб ни ци те за де ве ти клас не е нап ра ве но. Не що по ве че, обър на то е вни ма ние 
и на връз ка та меж ду на ци о нал ни те дви же ния и стре ме жа за со ци ал на спра вед-
ли вост, ко я то през ХХ в. е до ри още по-сил на. Пра ви впе чат ле ние и из во дът, че 
на ци о нал ни те стре ме жи не са пос тиг на ти док рай, „по ра ди ко е то та зи идея /на-
ци о на лиз мът б. м./ ос та ва ос но во по ла га ща за вън шна та по ли ти ка на стра ни те 
от Евро пей ския юго из ток /с. 9/“. Авто ри те на Пла не та 3 пък от бе ляз ват връз ка та 
на на ци о на лиз ма с пар тий ни те иде о ло гии и об ръ щат вни ма ние на на ци о нал но-
ос во бо ди тел ни те дви же ния, ко и то „под гот вят поч ва та за из бух ва не то на го лям 
ев ро пей ски кон фликт“ /с. 8/.
 Те ма та за от но ше ни я та меж ду дър жа ви те, из гра де ни вър ху на ци о нал ни-
те прин ци пи, съ що е зас тъ пе на и в два та учеб ни ка. Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов 
ана ли зи рат обек тив но мне ни я та за и про тив „ци ви ли за тор ска та“ ро ля на им пе-
ри и те спря мо тех ни те ко ло нии, до ка то дру ги ят ко лек тив, ма кар и ка то тер мин, 
из ве ден в от де лен реч ник, още от са мо то на ча ло въ веж да по ня ти е то на ци о нал-
но мал цин ство. Тук е мяс то то да от бе ле жим, че Ге ор ги Мар ков и ко лек тив де-
мон стри рат на стра ни ци те на своя учеб ник един по-нет ра ди ци о нен ме тод на 
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ин тер пре ти ра не на ин фор ма ци я та, ка то из бяг ват мно гос лов но то из на ся не на 
су хи фак ти за смет ка на бо га тия илюс тра ти вен и до ку мен та лен ма те ри ал, тяс но 
свър зан с въп ро си и за да чи към уче ни ци те. Та къв е при ме рът с прос ле дя ва не то 
на на ла га не то на все об що то из би ра тел но пра во за мъ же те и же ни те от на ча ло то 
на ХІХ в. до 20- те го ди ни на ХХ в. От своя стра на ав то ри те на Пла не та 3 об ръ щат 
вни ма ние на аг ра риз ма и иде я та за се ля ни те ка то глав на мо рал на си ла на на ци-
я та, спо соб на да из гра ди нов об щес твен ред.   
 
 2. 2. Въ ве де ние

 Прег ле дът на ис то ри я та на ХІХ в. и в два та учеб ни ка е кра тък, но из чер па-
те лен. Въп ре ки то ва бих ме мог ли да от че тем и ня кои про пус ки. На пър во мяс то с 
ог лед на ма те ри а ла, свър зан с пос ле ди ци те от Пър ва та све тов на вой на, би би ло 
умес тно да се по со чат ня кои съ би тия, кос ве но свър за ни с нея. Имам пред вид 
най-ве че Бер лин ския кон грес от 1878 г. Общоп ри е та та те за за до го во ра, под пи-
сан в гер ман ска та сто ли ца, гла си, че с не го е уза ко не на ед на нес пра вед ли вост, 
до ве ла до раз по къс ва не на Бал кан ския по лу ос тров, пос та ви ла го в пря ка за ви-
си мост от же ла ни я та и по ли ти ка та на Ве ли ки те си ли и за па ли ла в край на смет ка 
фи ти ла на бъ де щи во ен ни дей ствия. Без да ос пор вам та зи те за, до каз ва на най-
ве че от проб ле ми те, въз ник на ли пред бъл гар ска та на ция и дър жа ва, ми се стру-
ва, че би мо гъл да бъ де пред ло жен и пог лед към съ би ти я та от глед на точ ка на 
дик ту ва щи те по ло же ни е то ев ро пей ски дър жа ви. Ста ва ду ма да бъ де об съ де на 
ди ле ма та за рав но ве сие на си ли те, пък би ло то и с це на та на ет ни чес ка нес пра-
вед ли вост, или съз да ва не на сил ни дър жа ви на по лу ос тро ва и пре диз вик ва не 
на ско ро шен въ о ръ жен кон фликт. Ина че ка за но, опи тът в Бер лин да бъ де за па-
зе но рав но ве си е то на си ли те, пос тиг на то в на ча ло то на ве ка във Ви е на, мо же да 
бъ де раз гле дан в но ви те ус ло вия на си лен на ци о на ли зъм и нап ре дък в об лас тта 
на на у ка та и тех ни ка та.45 От то зи не мно го ус пе шен опит за за паз ва не на ста тук-
во то мо гат да бъ дат из ве де ни бъ де щи те про ти во ре чия и съ ю зи, до ве ли до из-
бух ва не то на Пър ва та све тов на вой на.
 С ог лед на мяс то то на Бъл га рия в Евро па през ХХ в. смя там съ що та ка, че 
би ха мог ли в най-об ща фор ма да бъ дат по со че ни и ня кои проб ле ми пред бъл-
гар ска та дър жа ва след Осво бож де ни е то. То ва би мог ло да ста не и по-на та тък, 
ко га то се раз глеж дат съ би ти я та в стра на та от 20-те и 30- те го ди ни на ве ка, но 
об зо рът на ХІХ в. би тряб ва ло да включ ва в ня как ва сте пен и род на та  ис то рия. 
Ста ва ду ма за нез ре лия по ли ти чес ки елит на стра на та и про из ти ча щия от то ва 
не у мел и опа сен на ци о на ли зъм, за не ус та но ве ния то чен тип мо нар хия, до вел 
до по ли ти чес ки ка так лиз ми и тяс но свър зан със за ви си мос тта на Бъл га рия от 
Евро па най-ве че при пос ти га не то на на ци о нал ни те стре ме жи. То зи проб лем би 

45 Позицията на Хенри Кисинджър спрямо проблема ми се струва, че би могла да бъде разгледана, ако не директно 
в текста на урока, то поне като отделен документ. Вж. Кисинджър, Х. Дипломацията. София, 1997, с. 132 - 135.
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мо гъл да бъ де пос та вен в об що бал кан ски рам ки, за да се ви дят сход ства та и 
раз ли чи я та меж ду стра на та и ней ни те съ се ди. По то зи на чин след то ва пос ле ди-
ци те от вой на та би ха мог ли да бъ дат обяс не ни и съ от вет но раз бра ни по-лес но. 
Ина че рис ку ва ме плъз га не по опас на та плос кост на об ви не ни я та спря мо съ се-
ди те, плод на един кра ен пат ри о ти зъм. Да леч съм от ми съл та да бъ де под це ня-
ван на ци о нал ни ят по дем и пос лед ва ла та го пок ру са след по ра же ни е то или да 
се ома ло ва жа ват жер тви те, да де ни за бъл гар ско то обе ди не ние. Прос то по соч-
ва не то на не дос та тъ ци те в род на та по ли ти чес ка сис те ма и тех ни те ек ви ва лен ти 
при про тив ни ци те във вой ни те мо гат да съз да дат ед но по-то ле ран тно спря мо 
раз ли чи я та от но ше ние, без за смет ка на то ва да бъ дат на кър не ни пат ри о тич ни-
те чув ства на бъл га ри на.
 
 2.3. Мал цин ства та и то ле ран тнос тта във во ен но вре ме  

 Раз глеж да не то на во ен ни те дей ствия меж ду 1914 и 1918 г. би тряб ва ло 
да фи гу ри ра спо ред мен на стра ни ци те на учеб ни ци те. Въп ре ки на ли чи е то на 
по доб на ин фор ма ция в края на учеб ни ци те за де ве ти клас, по доб но на проб ле-
ми те на Ре не сан са и Ве ли ки те ге ог раф ски от кри тия, ко и то са обект на вни ма ние 
и в учеб ни ци те за ос ми, и в те зи за де ве ти клас, смя там, че и Пър ва та све тов на 
вой на, ко я то ло гич но се раз глеж да ка то гра ни ца на раз лич ни епо хи, тряб ва да 
бъ де обект на по-об сто ен ана лиз как то в края, та ка и в на ча ло то на учеб на та го-
ди на. В то зи сми съл ав то ри те на Пла не та 3 се ори ен ти рат пра вил но и ма кар и в 
по-сби та фор ма е пред ло же на ин фор ма ция за пос лед ни те го ди ни на кон флик та. 
То ва, ко е то лип сва на стра ни ци те и на Прос ве та, и на Пла не та 3,  са ре ак ци и те 
сре щу вой на та по вре ме на са мия й ход. В то зи сми съл би мог ло да се обър не 
вни ма ние и вър ху про па ган да та, ко я то се опит ва да ма ни пу ли ра об щес тве но то 
мне ние чрез пат ри о тич ни при зи ви и пред ста вя не на про тив ни ка в ан ти ци ви-
ли за ци он на свет ли на. Стра хът от об щес тве на та ре ак ция оче вид но е оп рав дан, 
ка то има ме пред вид въл на та от не до вол ство, за ля ла ев ро пей ски те стра ни след 
края на бой ни те дей ствия, вър ху кой то об ръ ща вни ма ние еки път на Пла не та 3, 
и стран но за що не по пад нал на стра ни ци те на учеб ни ка на Прос ве та. Про па ган-
дни ма те ри а ли и от две те стра ни би тряб ва ло да на ме рят мяс то в учеб ни ци те, за 
да мо гат уче ни ци те да „ви дят“ съ би ти я та през пог ле да на съв ре мен ни ци те. На 
то зи фон би мо гъл да бъ де пред ло жен из во дът, че въп ре ки за си ле на та про па-
ган да по ра ди ка тас тро фал ни те раз ме ри на вой на та на ро ди те на Евро па са на яс-
но с чо веш ки те и фи нан со ви те раз ме ри на кри за та и имен но то ва от прищ ва не-
до вол ство то сре щу под бу ди те ли те на кон флик та и ос нов ни ят въп рос пос та вен 
след ней ния край - въп ро сът за ви на та. 
 При раз глеж да не то на то зи въп рос и два та еки па са твър де ла ко нич ни. 
На уче ни ци те би мог ла да бъ де пред ста ве на схе ма, с раз лич ни въз мож нос ти за 
от го вор.
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Гер ма ния е ос нов ни ят 
ви нов ник за ка тас тро фа та

Всич ки дър жа ви но сят 
сво я та от го вор ност, но 
та зи на Гер ма ния пре об
ла да ва

Всич ки са в ед нак ва 
сте пен от го вор ни за 
во ен ни те дей ствия

При вой на въп ро сът кой 
е глав ни ят ви нов ник гу би 
своя сми съл

 При та ка пос та вен въп рос на ба за та на до ку мен та лен ма те ри ал уче ни-
ци те мо гат да раз ви ят сво я та те за, ка то се ар гу мен ти рат с при ме ри от са ма та 
вой на, а не са мо от би ту ва що то след нея мне ние в Евро па.
 И в два та учеб ни ка ос нов ни ят ак цент е пос та вен вър ху те ри то ри ал ни те, 
во ен ни те и ико но ми чес ки те кла у зи на мир ни те до го во ри. Тряб ва да приз на ем, 
че Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов да ват обек тив на пред ста ва за раз ли чи я та меж-
ду са ми те дър жа ви по бе ди те ли спря мо по бе де ния про тив ник. По то зи на чин са 
от кро е ни ам би ци и те на Фран ция да из клю чи Гер ма ния от със та ва на Ве ли ки-
те си ли, стре меж, кой то в край на смет ка ще бъ де ед на от ос нов ни те при чи ни 
и за из бух ва не то на Вто ра та све тов на вой на /с. 18/. Ка то очер та ват под роб но 
па ра мет ри те на до го во ри те, ав тор ски те ко лек ти ви про пус кат един съ щес твен 
мо мент. В по ве че то учеб ни ци кар ти те, от ра зя ва щи ед но или дру го съ би тие, са 
край но не дос та тъч ни. Ка то има ме пред вид и проб ле ма със стен ни те кар ти, пред 
уче ни ци те се очер та ва ал тер на ти ва та да на и зус тя ват ге ог раф ски по ня тия и те-
ри то рии, ко и то в по ве че то слу чаи не им го во рят ни що. Естес тве но не би ва да 
про пус ка ме и въз мож нос ти те на ИКТ, на ко и то се наб ля га и в Учеб на та прог ра-
ма, но все още не всич ки учи ли ща в Бъл га рия имат го ле ми въз мож нос ти в та зи 
на со ка. И в учеб ни ка на Пла не та 3 за бе ляз ва ме лип са та на бо гат илюс тра ти вен 
ма те ри ал, ко е то е и един от ос нов ни те не дос та тъ ци на из да ни е то. Авто ри те на 
Прос ве та са дос та по-гъв ка ви в то ва от но ше ние, ка то са мо в пър ви те 17  стра ни-
ци уче ни ци те до би ват яс на наг лед на пред ста ва за ко ло ни ал ни те вла де ния през 
1914 г., ев ро пей ски те гра ни ци след вой на та и от де лен фо кус вър ху те ри то ри ал-
ни те про ме ни на Бал кан ския по лу ос тров. Про пус на ти ят мо мент в слу чая е лип-
са та на яс на пред ста ва за на ци о нал ни те гра ни ци, ко я то, на ло же на вър ху обоз-
на че ни те те ри то рии, би да ла яс на пред ста ва за ха рак те ра на мир ни те до го во ри 
и про из ти ча щи те от то ва пос ле ди ци. Ако на уче ни ци те бъ де пред ста ве на кар та 
на на ци и те в Австро-Унга рия пре ди вой на та и съ от вет но тях но то раз пре де ле-
ние в но ви те те ри то рии на дър жа ви те след нея, ще бъ де пот вър ден наг лед но 
из во дът и на два та еки па за по газ ва не то на на ци о нал ния прин цип и за фор ми-
ра не то на на ци о нал ни мал цин ства, проб лем, кой то ще се пре вър не във во дещ 
за Евро па през след ва щи те го ди ни.
 При прег ле да на пос ле ди ци те от Пър ва та све тов на вой на се за бе ляз ват 
и още две съ щес тве ни лип си. Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов спра вед ли во от бе ляз-
ват, че съв ре мен ни ци те на съ би ти я та не мо гат да об зе мат ис тин ския раз мер на 
кон флик та, на ри чай ки я Го ля ма та вой на, „за що то поч ти ни кой не ис ка та зи про-
тяж на и не о би чай но кръ воп ро лит на вой на да се пов то ри“ /с. 10/. Ни то на стра-
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ни ци те на из да тел ство Прос ве та, ни то на те зи на из да тел ство Пла не та 3 оба че 
не е по со че на ин фор ма ция за учас тни ци те в бой ни те дей ствия от дру ги те кон-
ти нен ти и на ро ди. Еки път на Прос ве та от бе ляз ва в от дел на таб ли ца учас ти е то 
на 38  дър жа ви в бой ни те дей ствия, а са по со че ни за гу би те в жи ва си ла на во-
ю ва щи те стра ни в Евро па и САЩ. Оттук не ста ва яс но за що и ка то как ва нап ри-
мер Япо ния учас тва в под пис ва не то на мир ни те до го во ри. Лип са та на дан ни за 
ко ло ни ал ни те час ти ос вен че не да ва яс на пред ста ва за що вой на та е на ре че на 
све тов на, но и не се да ват дан ни за жер тви те сред дру ги те на ро ди и за от но-
ше ни е то към во ен ноп лен ни ци те. То зи проб лем при със тва на стра ни ци те на из-
да тел ство Прос ве та един стве но със сним ка на ан глий ски во ен ноп лен ни ци, без 
ни как ва до пъл ни тел на ин фор ма ция. Спо луч лив при мер в то ва от но ше ние би 
мо гъл да бъ де да ден с про тив ни ци те на Бъл га рия на Южния фронт, със то я щи се 
пре дим но от ко ло ни ал ни час ти, и от но ше ни е то към пле не ни те чуж ди вой ни ци 
ка то бе лег за ху ман ност и то ле ран тност.
 Вто ри ят про пуск от кри ва ме в не дос та тъч ния ак цент вър ху мо рал ни те 
пос ле ди ци от вой на та. В то зи сми съл из лез ли ят ве че от упот ре ба учеб ник на ИК 
„Свят. На у ка“ с ав то ри Ми лен Сем ков и Ивай ло Евге ни ев бе твър де по-из чер па-
те лен. Ка то се наб лег не нап ри мер вър ху кри за та в се мей ство то, мо же да бъ де 
да де на ин фор ма ция за съ дей стви е то, ко е то же ни те оказ ват на на ци и те по вре-
ме на вой на та, включ вай ки се в про из вод ство то, как то и за де мог раф ския срив, 
нас тъ пил в пър ви те след во ен ни го ди ни не и без „по мощ та“ на грип ни те епи де-
мии, ко и то съ що не са спо ме на ти. Кри за та в меж ду лич нос тни те от но ше ния би 
тряб ва ло да бъ де раз гле да на до ри и в кон тек ста на со ци ал ни те кри зи и про я-
ви те на кра ен на ци о на ли зъм, до тол ко ва, до кол ко то тра ди ци он ни те цен нос ти, 
но си тел на ко и то в пред во ен ни те го ди ни е ос нов но се мей ство то, ве че не мо гат 
да въз пи та ват по ко ле ние, оса ка те но в око пи те по бой ни те по ле та. Оттук и лип-
са та на то ле ран тност и про я ви те на бру тал ност и жес то кост в след ва ща та епо ха 
мо гат да бъ дат из ве де ни не са мо от тех ни те ико но ми чес ки, но и от чис то ин-
ди ви ду ал ни те при чи ни. С ог лед въз пи та тел ния ефект вър ху мла до то по ко ле ние 
би мог ло да бъ де пос та вен ак цент и вър ху проб ле ма с нар ко ма ни и те, при ну дил 
са мо то Общес тво на на ро ди те да се за ни мае ак тив но с не го.
 Ако от де ля ме тол ко ва вни ма ние вър ху пър ви те ня кол ко стра ни ци от два-
та учеб ни ка, то го пра вим с яс но то съз на ние, че ав то ри те, ка то ут вър де ни име на 
в ис то ри чес ка та на у ка, да ват на ис ти на под роб на пред ста ва за пос ле ди ци те от 
кон флик та, ка то се съ об ра зя ват ед нов ре мен но с то ва и с об ра зо ва тел ни те изис-
ква ния. До пъл ни тел на та ин фор ма ция и ана ли зи на те ми, ко и то бя ха по со че ни, 
се на ла га от не об хо ди мос тта уче ни ци те да до би ят още в са мо то на ча ло раз но-
об раз на и обек тив на ин фор ма ция за ос но ви те на съв ре мен но то об щес тво, из-
гра де ни имен но в го ди ни те на Пър ва та све тов на вой на, за да мо гат да при ла гат 
ус во е ни те зна ния и уме ния при ра бо та та си по-на та тък с учеб ния ма те ри ал.
 И два та ав тор ски ко лек ти ва от де лят ос нов но вни ма ние на дей нос тта на 
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ОН през 20-те и 30- те го ди ни на ХХ в. С ог лед на ци о нал ни те проб ле ми и от но ше-
ни е то към мал цин ства та тряб ва да от бе ле жим, че ав то ри те на Прос ве та се спи-
рат вър ху на ма ля ва не на въ о ръ же ни я та, съв мес ти мо с на ци о нал на та си гур ност. 
Не е по со чен ка къв е кри те ри ят за та зи си гур ност и да ли той (кри те ри ят) не се 
оп ре де ля от дър жа ви те по бе ди те ли. Тук би след ва ло да се обър не вни ма ние и 
на фак та, че ня кои от по бе де ни те дър жа ви из пол зват ар гу мен та „на ци о нал на си-
гур нос т” за смек ча ва не во ен ни те кла у зи на Вер сай ския до го вор, ко е то, съ че та-
но с тех ни те ре ван шис тки или ре ви зи о нис тич ни пла но ве, об ри ча ина че по лез-
на та ини ци а ти ва за ра зо ръ жа ва не на не ус пех. При мер би мо гъл да бъ де да ден с 
Бъл га рия при уп рав ле ни е то на Алек сан дър Цан ков, не що, ко е то не е нап ра ве но 
и в уро ка, пос ве тен на стра на та. За смет ка на то ва е по со че на на ме са та на ОН в 
бъл га ро-гръц кия кон фликт от 1925 г. Доб ро по па де ние на Ге ор ги Мар ков и ко-
лек тив е ак цен ти ра не то вър ху ци ви ли за тор ска та ми сия на нап ред на ли те на ции, 
ко я то те си при пис ват спря мо изос та на ли те / с. 21/. То зи под ход спря мо стра-
ни те от Тре тия свят и ня кои от по бе де ни те не се раз ли ча ва мно го от про па ган-
дни те те зи по вре ме на вой на та и пос та вя на ро ди те по све та в не рав нос той но 
по ло же ние. По доб но вну ше ние пра вят и ав то ри те на дру гия учеб ник, ко и то се 
спи рат под роб но на ман дат на та сис те ма при уп рав ле ни е то ко ло ни и те на по бе-
де ни те, ко и то съ що са гру пи ра ни спо ред спо соб нос тта си за са мос то я тел ност. 
Оттук и от по ли ти ка та на „от во ре ни вра ти“, след ва на от САЩ, Искра Ба е ва и Ру-
мен Ге нов пра вят съ щес тве ния из вод, че на ред с ко ло ни ал ни те тра ди ции на ХІХ 
в. все по ве че на би ра си ли ико но ми чес ко то, а не ад ми нис тра тив но то гос под ство 
над ко ло ни и те /с. 21/. На пре по да ва те ли те и уче ни ци те е ос та ве на въз мож нос-
тта да стиг нат до зак лю че ни е то, че по до бен под ход би улес нил по-къс но обя вя-
ва не то на на ци о нал на не за ви си мост от стра на на бив ши те ко ло нии. Авто ри те на 
Пла не та 3 от чи тат же ла ни е то за спра вед лив мир най-ве че от стра на на САЩ, но 
не ак цен ти рат вър ху фак та, че нес пра вед ли ви те те ри то ри ал ни ре ше ния на Вер-
сай ска та сис те ма от до го во ри пре чат за пре раз глеж да не то на гра ни ци те, за ко е-
то са не об хо ди ми 2/3 от чле ну ва щи те в ОН. С ог лед на от но во над де ля ла та след 
вой на та идея за за паз ва не на ста тук во то, то ва оче вид но е не въз мож но. Тук спо-
ред мен би тряб ва ло да бъ де нап ра ве но срав не ние с прин ци пи те на ре ал на та 
по ли ти ка от ХІХ в., за да бъ де до ка за на не из дър жа нос тта на по доб но твър де ние, 
ко е то в край на смет ка и до веж да до не въз мож нос тта Общес тво то да из пъл ня ва 
ре ал ни фун кции. Ге ор ги Мар ков и ко лек тив пък от бе ляз ват раз лич на та те жест 
на от дел ни те дър жа ви при гла су ва не, до кол ко то Бри тан ска та им пе рия раз по ла-
га с об що 6 гла са, в ко и то вли зат и те зи на ней ни те до ми ни о ни. 
 Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов пра вят по-за дъл бо чен ана лиз на си ту а ци я та 
след Пър ва та све тов на вой на, ка то из веж дат чи та те ли те си из вън гра ни ци те на 
Евро па и ко ло ни ал на та по ли ти ка, ка то об ръ щат вни ма ние на съ би ти я та в Да-
леч ния Изток. Два ма та ав то ри пра вят важ ния из вод за на рас на ло то зна че ние на 
дър жа ви те в ре ги о на, ко и то пос та вят сво и те ин те ре си при Ва шин гтон ски те до-
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го во ри. Обър на то е вни ма ние и на ан ти а ме ри кан ски те чув ства в Япо ния, до ве ли 
до фор му ли ра не то на ло зун га „Азия за ази ат ци те“ /с. 24/. Инте рес на съ пос тав ка 
меж ду то зи въз глед и аме ри кан ския изо ла ци о ни зъм, из ве ден още от док три на-
та Мън ро през ХІХ в., би по ка за ла прин цип ни те из ход ни точ ки на изо ла ци о нис-
тки те нас тро е ния и пре дим ства та на де мок ра ци я та в то ва от но ше ние.
 Во де ни от же ла ни е то да да дат обек тив но обяс не ние на не ус пе хи те на 
ОН в не го ва та ми рот вор чес ка ми сия, ав тор ски те ко лек ти ви про пус кат да спо ме-
нат и ня кои от до ве де ни те док рай про ек ти на ор га ни за ци я та ка то уреж да не то 
на пол ско-гер ман ския спор за Гор на Си ле зия /1921/, пре дот вра тя ва не то на кон-
флик та меж ду Алба ния и СХС през съ ща та го ди на и по ли ти ка та на Общес тво то 
през 1923 г. при кри за та меж ду Ита лия и Гър ция за ос тров Кор фу /1923/. Не са 
по со че ни  при ме ри за ад ми нис три ра не то от ОН на Са ар ска та об ласт и Дан циг, 
за да бъ де об съ де но до кол ко то се спра вя с въз ло же ни те му по си ла та на Вер-
сай ския до го вор за да чи, как то и учас ти е то във фи нан со во то въз ста но вя ва не 
на Австрия и Унга рия след вой на та. Раз би ра се, те зи при ме ри би ха мог ли са мо 
да бъ дат спо ме на ти, без да им се об ръ ща та ко ва вни ма ние, как то на слу чая с 
Бъл га рия през 1925 г. В про ти вен слу чай уче ни кът мо же да ос та не с пог реш на та 
пред ста ва, че уре де ни ят кон фликт меж ду бъл гар ска та и гръц ка та стра на е един-
стве ни ят ус пех на ОН. С ог лед на на ша та те ма след ва да бъ де обър на то вни ма-
ние и вър ху дей нос тта на ко ми си я та по бе жан ци те, ко я то на ис ти на съ дей ства 
за зав ръ ща не то на бли зо  по ло вин ми ли он бе жан ци по род ни те им мес та или 
за ос во бож да ва не то на во ен ноп лен ни ци /слу ча ят с ре пат ри ра не то им от Си бир 
през 1920 - 1922 г. нап ри мер/. Би мог ло да бъ де спо ме на то и за ини ци а ти ви те 
про тив роб ство то по све та, как то и за ху ма ни тар ни те про я ви на Аген ци я та по 
здра ве о паз ва не то по вре ме на Гръц ко-тур ска та вой на от 1922-1923 г. По доб на 
кар ти на би съз да ла по-ця лос тна пред ста ва с ог лед на ла га не то на по-то ле ран тен 
под ход меж ду на ро ди те, до ка то при нас то я ща та си ту а ция се наб ля га един стве-
но на по ли ти чес ки те хо до ве на ОН.

 2.4. Све тът меж ду две те све тов ни вой ни

 По ве че то учеб ни ци по ис то рия и ци ви ли за ция, тре ти ра щи проб ле ми те 
на ХХ в., об ръ щат вни ма ние вър ху по ли ти чес ки те мо де ли в Евро па меж ду две-
те све тов ни вой ни, ка то от кро я ват на ли чи е то на де мок ра тич ни, то та ли тар ни и 
ав то ри тар ни схе ми на уп рав ле ние. Ка то нег ли жи рат в из вес тна сте пен пос лед-
ния мо дел, ав тор ски те ко лек ти ви об ръ щат вни ма ние на де мок ра ци я та и то та ли-
та риз ма. Про я ви те на на ци о на ли зъм в те зи стра ни и на ли чи е то или съ от вет но 
лип са та на то ле ран тен под ход към съ се ди те и мал цин ства та ще бъ дат обект и на 
нас то я щи те стра ни ци.
 Еки път на Пла не та 3 об ръ ща вни ма ние на хро нич ния кон фликт в Ирлан-
дия и на на ди га щи те се на ци о нал ни дви же ния в ази ат ски те и в аф ри кан ски те 
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ко ло нии и про из ти ча ща та от то ва съп ро ти ва на Мо хан дас Ган ди /с. 47/, вър-
ху пог реш на та пре цен ка на си ту а ци я та с мал цин ства та в Су дет ска та об ласт /с. 
83/, до ве ла до по ощ ря ва не на аг ре со ри те през 1937 и 1938 г. Два ма та ав то ри 
от бе ляз ват и опи ти те на Лон дон да „из на ся“ без ра бот ни по вре ме на Го ля ма-
та деп ре сия  в по-мал ко за сег на ти те ра йо ни на им пе ри я та /с. 82/ и на сла бо то 
вли я ние на фа шис тки те и ко му нис ти чес ки те гру пи ров ки в стра на та. Обър на то 
е вни ма ние и на раз ши ря ва не то на из би ра тел но то пра во за смет ка на же ни те 
през 1918 и 1928 г. /с. 46/. От своя стра на учеб ни кът на Прос ве та съ що от де ля 
вни ма ние на съп ро ти ва та сре щу мет ро по ли я та в Индия, Еги пет и Ирлан дия, как-
то и на прех вър ля не то на те жес ти те от ико но ми чес ка та кри за вър ху ко ло ни и те 
/с.28-29/. За раз ли ка от учеб ни ка на дру гия ко лек тив тук е от де ле но вни ма ние 
на по се га тел ство то над граж дан ски те пра ва през 1935 г. В край на смет ка бих ме 
мог ли да се съг ла сим на пъл но с важ на та кон ста та ция на ко лек ти ва, че „Ве ли коб-
ри та ния ус пя ва да за па зи вли я ни е то си в све та, от ко е то до го ля ма сте пен за-
ви си съх ра ня ва не то на ми ра“ /с. 31/. Един стве на та пре по ръ ка към ав то ри те на 
две те из да тел ства би мог ла да бъ де от нос но лип са та на из вод за пра ва та, ко и то 
по лу ча ват жи те ли те на ко ло ни и те в Импе ри я та, и от тук бав на та, но не из беж на 
по ли ти ка на приз на ва не на ци о нал ния су ве ре ни тет на но ви те дър жа ви. Естес-
тве но, греш ки те на стра на та в Евро па мо гат да бъ дат раз глеж да ни ка то по вод 
за пос лед ва ла та вой на, но те зи греш ки мо гат да бъ дат от да де ни не тол ко ва на 
лич ни те не дос та тъ ци на Не вил Чем бър лейн, кол ко то на осъз на то то чув ство за 
нес пра вед ли вос ти те, из вър ше ни във Вер сай, и усе ща не то за не до се га е мост на 
Остро ва, под хран ва що иде я та за пре въз ход ство. Оттук би след ва ло да се из ве-
де и по доз ре ни е то на Англия към прин ци пи те на ко лек тив на си гур ност, тол ко ва 
по пу ляр ни след вой на та на Кон ти нен та.46

 По доб но от но ше ние на ав тор ски те еки пи от кри ва ме и в уро ци те за 
Фран ция. Ге ор ги Мар ков и ко лек тив от де лят ня кол ко ре да за съ би ти я та в Рур 
през 1923 г., ка то наб ля гат пре дим но на ико но ми чес ка та кри за вслед ствие на 
френ ско-бел гий ска та /Бел гия не е спо ме на та/ оку па ция на об лас тта. Тук е про-
пус на то да бъ де от бе ля за на ос тра та на ци о на лис ти чес ка ре ак ция на Гер ма ния, 
из ра зя ва ща се в бой кот на френ ски те и бел гий ски те сто ки. Спо ме нат е и пак тът 
Бри ан - Ке лог ка то опит за от каз от вой на та за прес лед ва не на на ци о нал ни це ли, 
без да бъ де нап ра вен ана лиз до кол ко той е осъ щес твим в ре ал ни ус ло вия. Важ-
на за бе леж ка е и на ли чи е то на на ци о на лис ти чес ки и нап ра во фа шис тки си ли, 
по ро де но от бюд жет ния де фи цит. В край на смет ка и тук е из ве де но зак лю че ни-
е то, че въп ре ки опас нос ти те от край на та ле ви ца и дес ни ца стра на та из пъл ня ва 
об щес тве ния до го вор при от но си тел на тър пи мост и неп ри бяг ва не до на си лие 
/с. 27/. Учуд ва ща лип са в пред ло же ния тек ст от кри ва ме по от но ше ние на ко ло-
ни ал на та по ли ти ка на Па риж.
 В то ва от но ше ние Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов съ що не пос та вят ак цент, 
46 Пак там, с. 22
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ка то са мо спо ме на ват, че стра на та зат ва ря ико но ми ка та си в соб стве на та си ко-
ло ни ал на им пе рия по вре ме на Го ля ма та деп ре сия. Дос та по-под роб но два ма та 
ав то ри об ръ щат вни ма ние на ини ци а ти ви те в Евро па, ка то от чи тат тех ния не ус-
пех. Смя там, че те ма та за на ци о на лиз ма в не го ви те край ни фор ми във Фран ция 
не е из ве де на до край, до кол ко то не са по со че ни яс но два та ос нов ни фун да мен-
та, на ко и то се из граж да тя, а имен но - чув ство то за за гу ба на по зи ции в све то-
вен и най-ве че в ев ро пей ски ма щаб /за не що по доб но бих ме мог ли да го во рим 
и във Ве ли коб ри та ния, но тук то е мно го по-яс но де фи ни ра но/ и нат рап чи во 
осъз на та та нес по соб ност да из вле че мак си мал ни пол зи от удоб ни те кла у зи на 
Вер сай ския до го вор. Оттук се на ла гат и ком пен са тор ни те уси лия за из граж да не-
то на съ ю зи с но ви те дър жа ви, об ре че ни на не ус пех от не до ве ри е то на Лон дон 
и Ва шин гтон и от не въз мож нос тта на дър жа ва та да се спра ви са ма в слож на та 
об ста нов ка. То ва от своя стра на до веж да и до мно го по-нес та бил на та по ли ти-
чес ка сис те ма в стра на та, сред ко я то се впис ват по-доб ре край но дес ни те нас-
тро е ния. Все пак от но во мо жем да нап ра вим из во да, че де мок ра тич ни ят мо дел 
не до пус ка из ли за не то из вън кон трол на на ци о на лис ти чес ки те нас тро е ния и ги 
под дър жа ако не в ра зум ни, то по не в тър пи ми гра ни ци.
 Най-яс но въп ро си те за то ле ран тнос тта спря мо мал цин ства та и про я ви те 
на на ци о на ли зъм са из ра зе ни в уро ци те за САЩ меж ду две те све тов ни вой ни. 
Автор ски те еки пи от чи тат го ля мо то ге ог раф ско пре дим ство на стра на та и от-
во ре нос тта й за све та, ка то съ щев ре мен но из тък ват сил ния изо ла ци о ни зъм на 
аме ри кан ско то об щес тво. Отче те ни са как то ган гсте риз мът, та ка и про я ви те на 
на си лие най-ве че от стра на на Ку клукс клан. Обър на то е вни ма ние и на пе си-
мис тич ни те прог но зи, че Све тов на та ико но ми чес ка кри за, за поч на ла имен но от 
САЩ, мо же да до ве де до на ла га не на ев ро пей ски то та ли тар ни мо де ли /Пла не та 
3, с. 70/. Ка то го ля мо пре дим ство за стра на та всич ки ав то ри от чи тат уп рав ле ни-
е то на Фран клин Руз велт, до вел до ста би ли зи ра не на ико но ми ка та и дър жа ва та 
във вът реш на та по ли ти ка и от ка за й от на ме са в де ла та на дър жа ви те от Цен-
трал на и Южна Аме ри ка /Прос ве та, с. 35/.
 При раз глеж да не то на аме ри кан ския мо дел оба че след ва да се обър-
не по-под роб но вни ма ние вър ху ня кои не го ви осо бе нос ти, про пус на ти мо же 
би по ра ди лип са на мяс то от ав то ри те. На пър во мяс то не е нап ра ве на връз ка 
меж ду изо ла ци о низ ма на стра на та и про я ви те на ра си зъм. Още през 1915 г. в 
стра на та с го ля ма по пу ляр ност в ки на та вър ви фил мът „Раж да не то на ед на на-
ция“, в кой то ор га ни за ци я та Ку клукс клан е пред ста ве на ка то де ло на чес тни 
аме ри кан ци, обя ви ли се про тив чер ни те и ко рум пи ра ни те бе ли биз нес ме ни.47 
Те зи ра сис тки пос ла ния имат го лям ус пех сред на се ле ни е то и по ра ди стра ха от 
ко му нис ти чес ко вли я ние. Тук до ри мо же да бъ де нап ра ве на пря ка връз ка с ма-
кар тиз ма след Вто ра та све тов на вой на или при раз глеж да не то на съ би ти я та от 
нея уче ни ци те да бъ дат вър на ти от но во към то зи мо мент. Част от емиг ран ти те 
47 Walsh, Ben. Modern world history, second edition, 2001, p. 198-201. 
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от Евро па на ис ти на са но си те ли на по доб ни идеи. Тук тряб ва да бъ де нап ра вен 
мно го ясен па ра лел със стра хо ве те на от въд оке а на. Ако на Ста рия кон ти нент 
гос под стват раз ру ха та и от ча я ни е то, ко и то тлас кат мно зи на към про я ви те на 
кра ен на ци о на ли зъм, то САЩ из ли зат от вой на та ка то пър ва си ла, по зи ция, за 
ко я то, как то от бе ляз ват и ав то ри те на Пла не та 3,  стра на та все още не е го то ва /с. 
50/. Мо рал ни те пос ле ди ци от кон флик та съ що не би ва да бъ дат пре неб рег ва ни, 
до кол ко то чув ство то за зна чи мост на мла ди те е дос та по-ви со ко, от кол ко то на 
връс тни ци те им в Евро па. През 20-те го ди ни на ве ка се уве ли ча ват мно го и пра-
ва та на же ни те.48 Ико но ми чес ки ят прос пе ри тет съ що оказ ва сво е то зна че ние. 
Имен но та зи кар ти на на бла го ден стви е то и про из ти ча що то от нея кон су ма тив но 
об щес тво, по я ви ло се за пръв път зад оке а на, прев ръ щат чуж ден ци те в ми ше на 
на стра хо ве те. Чув ство то за на ци о нал на об щност у ня ко гаш ни те емиг ран ти се 
про я вя ва в неп ри я зън към нас то я щи те им съб ра тя. Как то от бе ляз ват ав то ри те 
на Прос ве та, За ко нът за имиг ра ци я та от 1924 ог ра ни ча ва броя на ли ца та от да-
де на на ция, ко и то имат пра во да се за сел ват в стра на та /с. 32/. За съ жа ле ние не 
са по со че ни дан ни за де пор ти ра не на емиг ран ти, ко е то съ що е без спо рен факт. 
Би тряб ва ло да бъ де от че те но и раз лич но то тре ти ра не на бе жан ци те и за сел-
ни ци те, ка то най-до лу в пи ра ми да та са пос та ве ни мек си кан ци те и нег ри те /не 
из пол звам тер ми на аф ро а ме ри кан ци, за що то той все още по то ва вре ме не съ-
щес тву ва/. То ва от ри ца тел но от но ше ние към но во дош ли те ес тес тве но ес ка ли ра 
и в ган гстер ски те вой ни, но на лич нос тта на Ал Ка по не е от де ле но дос та тъч но 
вни ма ние в учеб ни ци те. Би мог ло да бъ де по со че но съ що та ка и до кол ко Но ви ят 
курс на Руз велт за ся га мал цин ства та в стра на та и спо ма га за из хо да от кри за та 
при чер но ко жи те се мей ства нап ри мер. В то ва от но ше ние не би ва да бъ дат заб-
ра вя ни и ин ди ан ци те, не що, за ко е то спо ме нах ме и при раз глеж да не то на Граж-
дан ска та вой на през ХІХ в. И тук ав то ри те не спо ме на ват за тях ни то ред.49

 В зак лю че ние мо жем да зак лю чим, че при та ка пред ло же ния ма те ри ал 
уче ни ци те труд но би ха мог ли да раз бе рат как та ка САЩ ед нов ре мен но и след-
ват изо ла ци о нис тка по ли ти ка, и се прев ръ щат в све тов на ико но ми чес ка си ла. 
По со че ни те тук до пъл ни тел ни фак ти мо гат да ос вет лят въп ро са ос нов но чрез 
вът реш ни те проб ле ми на стра на та, ока за ли сво е то въз дей ствие вър ху ней на та 
вън шна по ли ти ка. Актив на та по зи ция в то зи сми съл в Азия и Цен трал на Аме ри-
ка пря ко ко рес пон ди ра със зат ва ря не то на об щес тво то в не го ва та цен нос тна 
сис те ма. Ней но то на ла га не на вън е га ран ти ра но със стре ме жа за опаз ва не то й 
от чуж ди вли я ния вът ре. Оттук про из ти ча до из вес тна сте пен ме си ан ско то са мо-
чув ствие на аме ри ка не ца, ха рак тер но и до днес ка то мо дел на под ра жа ние. За-
то ва и САЩ не раз би рат про це си те в Евро па, а до ри и пре зи ден тът Руз велт да се 
до се ща, той не мо же да ре а ги ра, ог ра ни чен от гос под ства щия изо ла ци о ни зъм /
Пла не та 3, с. 72/.

48 Ibidem

49 За повече подробности вж Ibidem, p. 225.
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 Проб ле ми те на то та ли тар ни те дър жа ви с ре ша ва не то на въп ро си те за 
мал цин ства та и на ци о на лиз ма не са раз гле да ни в дос та тъч на сте пен на стра ни-
ци те и на два та учеб ни ка. Со ци ал ни те проб ле ми на Ру сия и взе ма не то на влас-
тта от стра на на бол ше виш ка та пар тия е нор мал но да бъ дат на пре ден план, 
до кол ко то „вож до ве те“ на све тов ния про ле та ри ат из тък ват ка то во де ща ро ля та 
на без кла со во то об щес тво, а не на на ци о нал но то. Еднов ре мен но с то ва проб-
ле ми те пред пър ва та в све та ко му нис ти чес ка дър жа ва по от но ше ние на мал-
цин ства та не тряб ва да бъ дат пре неб рег ва ни. В учеб ни ка на Прос ве та е от че тен 
фак тът, че Ру сия ка то им пе рия по на ся чув стви тел ни уда ри, свър за ни с от де ля-
не то на Пол ша, Фин лан дия и При бал тий ски те стра ни и да ва не то от стра на на 
Ле нин на са мос то я тел ност на Украй на и Кав каз /с. 39/. Уда ре ние е пос та ве но и 
вър ху до го во ри те меж ду Гер ма ния и Ру сия в Брест-Ли тов ск през 1918 и Ра па ло 
през 1922 г. Те зи фак ти са ко мен ти ра ни и от Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов. Бу ди 
не до у ме ние ряз ко то раз ли чие меж ду два та учеб ни ка по въп ро са за Пол ско-съ-
вет ска та вой на. Ако Ге ор ги Мар ков и ко лек тив зас тъп ват твър де ни е то, че след 
ка то по лу ча ва те ри то рии с нем ско на се ле ние, през про лет та на 1920 Пол ша, въ-
о ръ же на от Антан та та, пред при е ма нас тъп ле ние сре щу Ру сия /с. 39/, то в дру гия 
учеб ник сре ща ме твър де ни е то, че по ля ци те от блъс кват рус ко то на па де ние „и 
през март 1921 г. в Ри га пос ти гат мир, с кой то към Пол ша пре ми на ват зе ми от 
Украй на и Бе ло ру сия“ / с. 29/. Без да ко мен ти рам оче вад на та раз ли ка в от го вор-
нос тта за вой на та, смя там, че на ци о нал ни ят кон фликт в слу чая е пре неб рег нат. 
Та зи тен ден ция не е не що но во. Още в учеб ни ци те за де ве ти клас кон ста ти рах-
ме лип са та на на ци о нал ния еле мент при ана ли за на Рус ка та им пе рия през ХІХ 
в. Отно во се сблъс ква ме с та зи лип са и в учеб ни ци те за де се ти клас. Ни къ де не 
се спо ме на ва за броя на на ро ди те в дър жа ва та в на ве че ри е то на ре во лю ци я та. 
В то ва от но ше ние би мог ло да се из тък не, че в на ча ло то на ХХ в. ед ва 40% от 
на се ле ни е то на стра на та го во ри ка то пър ви рус ки език. Инте рес за уче ни ци те 
би пред став ля ва ла и ин фор ма ци я та за не же ла ни е то в цар ска та ар мия да бъ дат 
прив ли ча ни мю сюл ма ни. Учуд ва що е и то ва, че ни къ де не се спо ме на ва за ан ти-
се мит ски те нас тро е ния в стра на та и за от кро ве ни те пог ро ми сре щу ев рей ско то 
на се ле ние при уп рав ле ни е то на Ни ко лай ІІ - тен ден ция, ко я то по-къс но ще бъ де 
за па зе на и при Ле нин, и осо бе но при дик та ту ра та на Ста лин. Лип са та на на ци о-
нал ния еле мент как то при раз глеж да не то пред пос тав ки те за ре во лю ци я та, та ка 
и при на ла га не то на но ва та власт, пред ста вя ед нос тран но съ би ти я та от глед на 
точ ка на ико но ми чес ки те про ме ни. Ка то от чи тат раз лич ния со ци а лен и иде ен 
ка па ци тет на „бя ла та“ /ни къ де не се спо ме на ва, че тер ми нът ид ва от цар ски те 
уни фор ми в ар ми я та/ съп ро ти ва сре щу бол ше виш ка та власт, ав тор ски те еки пи 
не из веж дат те за та, че ед на от при чи ни те за ней ния не ус пех е свър зва не то й от 
стра на на на се ле ни е то с чуж ди оку па то ри, те ма, към ко я то рус ки ят на ци о на ли-
зъм е осо бе но чув стви те лен още от на ча ло то на ХІХ в. Та зи те за ще бъ де осо бе но 
ак ту ал на и по вре ме на Вто ра та све тов на вой на, ко я то за СССР ще се пре вър не в 
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Оте чес тве на. Друг съ щес твен про пуск на всич ки ав то ри е иг но ри ра не то на цър-
ков ния въп рос. Те ро рът сре щу Пра вос лав на та цър ква в Ру сия би след ва ло по не 
да бъ де спо ме нат, тъй ка то ре ли ги оз но то вли я ние в стра на та е мно го по-сил но, 
от кол ко то то ва на се ку ла ри зи ра на та още през ХІХ в. цър ква  в За пад на Евро па. 
По тъп ква не то на пра во то на ве ро из по ве да ние не е ма ло ва жен въп рос, до кол-
ко то ата ка та сре щу цър ков на та ин сти ту ция е пър ва стъп ка към из граж да не то на 
но ва „ре ли гия“, ос но ва на вър ху кул та към лич нос тта и не тър пи мос тта към из ра-
зя ва не то на сво бод но мне ние. Те ро рът на Ста лин и чу до вищ ни те прес тъп ле ния 
сре щу чо ве чес тво то ви на ги са ос та ва ли на за ден план в учеб ни ци те по ис то рия. 
Ако иде о ло ги чес ка та об вър за ност пре ди 10  но ем ври обяс ня ва на пъл но то зи 
факт, то оче вид но инер ци я та и до днес не е пре о до ля на. По со че ни те раз лич ни 
циф ри на за ги на ли те при чис тки те не са ко мен ти ра ни от глед на точ ка на ху ман-
ни те чо веш ки цен нос ти, не що, ко е то е факт при раз глеж да не прес тъп ле ни я та 
на на циз ма. Та ка у уче ни ци те не вол но се на саж да срав ни тел ни ят под ход към 
иде о ло ги и те, без да се от чи та фак тът, че ня ма иде о ло гия, ко я то да оп рав да ва 
ге но ци да спря мо соб стве но то или чуж до то на се ле ние. В то зи сми съл от кри ва ме 
и още ед на лип са в раз глеж да ни те уро ци - не е ос вет лен проб ле мът за на ци о-
нал но то „про чис тва не“ на СССР от Ста лин, жер тва на ко е то ста ва и бъл гар ско то 
мал цин ство в стра на та. Все пак тряб ва да от че тем, че ма кар и ка то въп рос за 
до пъл ни тел но про уч ва не, на уче ни ци те е за да де на те ма та „Как се ре ша ва на ци-
о нал ни ят въп рос в Съ вет ския съ юз“? /Прос ве та, с. 43/.
 На си ли е то ка то фе но мен на ХХ в. е раз кри то от ав то ри те под роб но и из-
чер па тел но при раз глеж да не то на Гер ма ния и Ита лия в пе ри о да меж ду две те 
све тов ни вой ни. Авто ри те на Пла не та 3 под чер та ват де мок ра тич ния ха рак тер 
на Вай мар ска та ре пуб ли ка, ма кар че ак цен тът е пос та вен вър ху кри за та, об хва-
на ла Гер ма ния след Пър ва та све тов на вой на, и опи ти те за на сил стве на про мя на 
на об щес тве ния мо дел. Но ва та кон сти ту ция не е дос та тъч но под роб но ана ли зи-
ра на и не ста ва яс но за що тя ста ва обект на се ри оз ни ата ки как то от ля во, та ка и 
от дяс но. В то зи сми съл из лез ли ят от упот ре ба учеб ник на Ми лен Сем ков и Ивай-
ло Евге ни ев има ше се ри оз но пре дим ство със схе ми те на влас тта и раз лич ни те 
де мок ра тич ни прин ци пи, при ла га ни в от дел ни те час ти на Евро па след вой на-
та. Би би ло доб ре на ис ти на в от де лен урок за де мок ра ци и те да бъ де срав не но 
об щес тве но-по ли ти чес ко то ус трой ство на Гер ма ния, Англия, Фран ция и САЩ, 
до кол ко то кон сти ту ци и те на те зи стра ни, ма кар и раз ли ча ва щи се по меж ду си, 
да ват яс на пред ста ва за прин ци пи те на де мок ра ци я та. По доб но срав не ние, ма-
кар и нап ра ве но по друг на чин, да ват Ге ор ги Мар ков и ко лек тив в от де лен обоб-
щи те лен урок, пос ве тен на де мок ра тич ни те прин ци пи. Тук в стег нат и дос тъ пен 
за уче ни ци те вид /с. 101-102/ е из ло жен на чи нът, по кой то се осъ щес твя ва сли-
ва не то меж ду ли бе ра лиз ма с не го ви те пос ту ла ти от ХІХ в. и де мок ра ци я та. Ка то 
при е мам на пъл но из во да, че „влас тта на на ро да не със тои един стве но в то ва 
да ре ши кой да ре ша ва въп ро си те, но и в то ва ре ал но да учас тва в ре ша ва не то 
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им“ /с. 101/, смя там, че имен но от та зи те за мо же да бъ де из ве ден нес по луч ли-
ви ят опит за де мок ра ти за ция на Гер ма ния през 20-те го ди ни на ми на лия век. 
За гу ба та на ав то ри тет, та ка ха рак те рен за прус кия на чин на въз при е ма не на по-
ли ти ка та, съ че та на със за гу ба та на вой на та и нес пра вед ли ви те кла у зи на Вер-
сай ския до го вор,  до веж да до ре ван ши зъм, а ре ван шис тки те нас тро е ния пос-
та вят уда ре ни е то вър ху то ва кой ще ре ша ва въп ро си те, а не вър ху учас ти е то 
на на ро да при ре ша ва не то им. Оттук Вай мар ска та ре пуб ли ка не мо же да бъ де 
при поз на та ни то от ле ви ца та, ни то от дес ни ца та в стра на та и за то ва опи ти те за 
лик ви ди ра не на крех ка та де мок ра ция са тол ко ва чес ти и ед нак во бру тал ни от 
две те по со ки. Тук ав то ри те на Прос ве та се ори ен ти рат по-доб ре и кон ста ти рат, 
че на ци о на лис ти чес ка та дес ни ца има го ля мо вли я ние по ра ди раз граб ва не то на 
стра на та и пре ду миш ле но то й уни же ние. Раз би ра се, при та ка пос та ве на та те за 
съ щес тву ва риск уче ни ци те да при е мат на ци о на лиз ма ка то зна ме един стве но 
на край на та дес ни ца. По доб но твър де ние мо жем да съз рем и в дру гия учеб ник, 
къ де то ди рек тно е за я ве но, че на ци о на лис ти те в Гер ма ния из пол зват и те ро рис-
тич ни ак то ве /с. 33/ /имат се пред вид убий ства та на В. Ра те нау и М. Ерцбер гер/. 
Не до ра зу ме ни е то би мог ло да бъ де из гла де но, ако на чи та те ли те се пред ло жат 
ал тер на ти ви те на ре ван шиз ма и ре ви зи о низ ма, ко и то са ха рак тер ни не са мо за 
Гер ма ния, но и за поч ти ця ла та по бе де на част от Евро па. По ни ка къв на чин не 
мо жем да от ре чем уме ре ния на ци о на ли зъм на Фрид рих Еберт и Гус тав Щре зе-
ман, ко и то оба че се опит ват с ре ви зи о нис тич ни ме то ди да за щи тят гер ман ска та 
ка у за. Не що по доб но от кри ва ме в до ку мен та след уро ка на стра ни ци те на Пла-
не та 3,  къ де то е ци ти ра но, но без ко мен тар мне ни е то на Еберт за мир, кой то ще 
оси гу ри на гер ман ска та на ция са мо оп ре де ле ние /с. 35/. В то зи сми съл на уче ни-
ци те мо же да бъ де пред ло же на за при мер про я ва та на пат ри о ти зъм от стра на 
на нем ска та на ция по вре ме на Рур ска та кри за от 1923 г., из ра зя ващ се в бой кот 
сре щу френ ски те и бел гий ски те сто ки, до ка то трае оку па ци я та на чуж ди те си ли.
 Ка фя ва та зап ла ха на на циз ма, над вис на ла със страш на си ла над Евро па 
и све та от ид ва не то на Хит лер на власт до раз гро ма на Гер ма ния във Вто ра та 
све тов на вой на, без спор но е обект на за дъл бо чен ана лиз от стра на и на два та 
ав тор ски ко лек ти ва. Ге ор ги Мар ков и ко лек тив от кри ват при чи ни те за на ла га не-
то на на циз ма в жес то ки те пос ле ди ци за Гер ма ния от све тов на та ико но ми чес ка 
кри за. Прос ле де ни са и ос нов ни те вън шно- и вът реш но по ли ти чес ки ини ци а ти-
ви на фю ре ра, до ве ли до прев ръ ща не то на Гер ма ния в све тов на зап ла ха и до из-
бух ва не то на Вто ра та све тов на вой на. На ме ре ни е то на Хит лер да обе ди ни всич-
ки гер ман ци зад сво я та ан ти ху ман на иде о ло гия по соч ват и Искра Ба е ва и Ру мен 
Ге нов /с. 75/. Авто ри те до ри по-под роб но се спи рат на по ли ти ка та, про веж да на 
от на цис тка та пар тия в об лас тта на на ла га не то на ед но пар тий на та сис те ма, чис-
тки те вът ре в са ма та ор га ни за ция и на ме са та на дър жа ва та в ико но ми ка та. Осо-
бе но дос той нство на тех ния учеб ник от кри ва ме в со лид на та ин фор ма ция, ко я то 
уче ни ци те по лу ча ват за Хо ло кос та по вре ме и пре ди во ен ния кон фликт. С ог лед 
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на ша та те ма смя там, че уро кът „Фе но ме ни те на Вто ра та све тов на вой на - Хо ло-
кос тът и съп ро ти ва та“ е наг ле ден при мер за из граж да не на то ле ран тно от но ше-
ние към дру гия, ба зи ра но на кри ти ка та сре щу ос нов ни те прин ци пи на ра сиз ма. 
Въп ро сът за край ния ан ти се ми ти зъм на на цис тки те во да чи е раз гле дан об стой-
но в не го ва та хро но ло гич на пос ле до ва тел ност - от ли ша ва не то на ев ре и те от 
граж дан ски пра ва /Нюр нбер гски те за ко ни/, през Крис тал на та нощ, съз да ва не то 
на ге та та, де пор ти ра не то в кон цен тра ци он ни те ла ге ри, уни що жа ва не то на ми-
ли о ни ев реи в га зо ви те ка ме ри, до пре ми на ва не то към „окон ча тел но ре ша ва не 
на ев рей ския въп рос“ /с. 134/. Не са под ми на ти и при ме ри със спа ся ва не то на 
ев реи в от дел ни дър жа ви, ка то ло гич но в то ва от но ше ние осо бе но вни ма ние е 
обър на то на съ би ти я та в Бъл га рия, ко и то да ват пра во на на ци о нал но са мо чув-
ствие и до днес. 
 Все пак бих ме мог ли да от пра вим и ня кои пре по ръ ки. На пър во мяс то 
въп ро сът за ан ти се мит ски те нас тро е ния би мо гъл да бъ де пос та вен в по-ши-
рок кон тек ст. Анти се ми тиз мът в не го ви те ре ли ги оз ни из ме ре ния е ха рак те рен 
за Сред но ве ков на Евро па. Прес лед ва не на ев реи по вер ски съ об ра же ния има и 
в Бъл га рия по вре ме то на цар Иван Алек сан дър /то зи факт не е под ми нат в учеб-
ни ка за ос ми клас на Г. Ка за ков и М. Дон ко ва/. Ре ли ги оз ни ят фа на ти зъм оба че 
не би ва да бъ де свър зван с ра сиз ма. Пос та вя не то на ан ти се ми тиз ма на ра сис тка 
ос но ва е осъ щес тве но имен но в иде о ло ги я та на на циз ма. Та зи те за би след ва ло 
да бъ де из ве де на ка то во де ща. Аргу мен ти те за нея мо жем да тър сим в раз лич ни 
по со ки, но ед на от глав ни те от тях е об вър зва не то на ра сис тки те те о рии с на у ка-
та. То зи въп рос не е раз гле дан на стра ни ци те и на два та учеб ни ка, а опи ти те на 
ев ге ни ка та да по доб ри би о ло гич ния по тен ци ал са по ка за тел ни. В то ва от но ше-
ние не би ва да бъ дат под ми на ва ни и опи ти те на дру го ни во и в СССР, до кол ко-
то Ли сен ко и Ми чу рин из вър шват „ре во лю ция“ в сел ско то сто пан ство. Имен но 
об вър зва не то на ра сиз ма с на уч ни те ар гу мен ти /в учеб ни ци те не са по со че ни и 
обяс не ни иде и те и чу до вищ ни те прак ти ки на д-р Мен ге ле нап ри мер/, съ че та-
но с ме то ди те на Гьо бел со ва та про па ган да, раж да ми та за чис та та ра са и сте пе-
ну ва не то на ев ро пей ски те на ро ди по ска ла та на при год нос тта. Друг съ щес твен 
мо мент, на кой то за дъл жи тел но тряб ва да се обър не вни ма ние, е свър зва не то 
на ра сиз ма със со ци ал на та спра вед ли вост. Автор ски те ди рек тно пре мъл ча ват 
го ле ми те ус пе хи на Хит лер в об щес тве но-ико но ми чес ка та сфе ра и фак та, че той 
на ис ти на из веж да Гер ма ния от кри за та. Но точ но тук се про я вя ва най-ан ти ху-
ман на та същ ност на на цис тка та иде о ло гия - со ци ал ни те при до бив ки не са за 
на се ле ни е то на ця ла та стра на, а са мо за из бра на част от не го. Тук тряб ва от но во 
да се пов диг не въп ро сът, кой то бе раз гле дан по-го ре във връз ка с Френ ска та 
ре во лю ция, кои от об щес тве ни те сло е ве и за що зас та ват на стра на та на Хит лер. 
На ли чи е то на ста бил на сред на кла са, уп ла ше на да не за гу би при ви ле ги и те си, в 
то ва от но ше ние е по ка за тел но. Обек тив ни ят под ход изис ква да бъ де от бе ля зан 
и фак тът, че след де на ци фи ка ци я та, осъ щес тве на от по бе ди те ли те във вой на та, 
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и след ка то раз би ра заб лу ди те си, го ля ма част от нем ска та на ция из жи вя ва и до 
ден-дне шен чув ство то за ви на пред жер тви те на на си ли е то и изоб що пред чо ве-
чес тво то. Ма кар че нав ли за ме до из вес тна сте пен в ка те го ри и те на фи ло со фи я-
та, смя там, че те ма та за ви на та и прош ка та тряб ва да на ме ри мяс то на стра ни ци-
те на учеб ни ци те по ис то рия и ци ви ли за ция. По то зи на чин ще из ле зем от чис то 
ин фор ма тив ния под ход и ще има пол за за въз пи та ни е то на мла до то по ко ле ние 
в цен нос ти те на то ле ран тнос тта и де мок ра ци я та.
 При раз глеж да не то на те ма та за ита ли ан ския фа ши зъм ав то ри те на 
Прос ве та се спи рат на кор по ра тив на та сис те ма ка то не го ва същ нос тна чер та. 
Прос ле де ни са от но ше ни я та с Мо нар хи я та и Цър ква та, как то и аг ре сив на та по-
ли ти ка на Бе ни то Му со ли ни в Афри ка, Испа ния и Алба ния /с. 48-50/. Авто ри те на 
дру гия учеб ник об ръ щат по-го ля мо вни ма ние на след во ен на та кри за в стра на та 
и от ра же ни е то й вър ху по ли ти чес ка та струк ту ра. Изрич но е от бе ля за на со ци-
ал на та прог ра ма на фа шиз ма, нап ра ви ла го по пу ля рен в об щес тво то. Вън шна та 
по ли ти ка съ що е раз гле да на в де тай ли /с. 36-39/ ка то из рич но е нап ра ве на уго-
вор ка та, че „Фа шис тка та вън шна по ли ти ка е яр ко на ци о на лис ти чес ка - дек ла ри-
ра на та цел  е Сре ди зем но мо ре да се пре вър не в ита ли ан ско езе ро“ /с. 39/. При 
ана ли за на на ци о на лис ти чес ки те пос ла ния на Му со ли ни оба че не е нап ра ве на 
важ на та уго вор ка, че при фа шиз ма, за раз ли ка от на ци о нал со ци а лиз ма в Гер ма-
ния, лип сва ра сис тка та иде о ло гия и прак ти ка. Основ на та при чи на за то ва е им-
пер ско то мис ле не, чес то не точ но ка то фор му ли ров ка при пис ва но на на циз ма. 
Ако Хит лер ис ка чис та та арий ска ра са да до ми ни ра в Евро па и све та, то не го ви ят 
ита ли ан ски ко ле га ня ма та ки ва ам би ции, за що то из хож дай ки от ис то ри чес кия 
при мер на Рим ска та им пе рия, ко я то е мо дел за под ра жа ние, та ка ва те за ав то ма-
тич но тряб ва да бъ де из клю че на. Импер ско то ис то ри чес ко нас лед ство е от че те-
но и от два та еки па, ка то ав то ри те на Прос ве та под чер та ват ди рек тно: „Ве ли ка 
Ита лия оз на ча ва въз ста но вя ва не то на Рим ска та им пе рия“ /с. 48/. Стру ва ми се, 
че за дъл жи тел но в ча со ве те по ис то рия и ци ви ли за ция тряб ва да бъ де пра ве но 
та ко ва уточ не ние, по не за ра ди неп ра вил но то бо ра ве не в об щес тве но то прос-
тран ство с тер ми ни те „фа ши зъм“, „ра си зъм“ и „на ци о на ли зъм“. Раз ли ки те мо гат 
да бъ дат от кро е ни и с об ръ ща не по-го ля мо вни ма ние вър ху сим во ли те на две те 
дър жа ви. Ако все пак на стра ни ци те на учеб ни ка на Пла не та 3 в до ку мен ти те 
след уро ка е по со че но, че зна ме то на фа шиз ма е лик тор ски ят сноп, сим вол на 
един ство то, си ла та и спра вед ли вос тта /с. 39/, то ни къ де в два та учеб ни ка не е 
раз гле да на на цис тка та сим во ли ка. До ри са мо при бег ло срав не ние меж ду две те 
раз ли ки те по от но ше ние на ра сиз ма и от но ше ни е то към дру ги те на ро ди е оче-
бий на.     
 Едно от пре дим ства та на учеб ни ка на Прос ве та е имен но опи тът да бъ-
дат раз кри ти същ нос тни те раз ли чия ед нов ре мен но с при ли ки те меж ду от дел-
ни те то та ли тар ни дър жа ви. Срав ни тел ни ят ана лиз е бе зус лов но не об хо дим, тъй 
ка то в об щес тве но то мне ние у нас от ед на стра на про дъл жа ва да би ту ва тър пи-
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мост към не то ле ран тния под ход на дър жа ви те от со ци а лис ти чес ка та сис те ма 
спря мо дру ги те на ро ди и мал цин ства, за смет ка на ед нос тран но то раз глеж да не 
на ра сис тки, ан ти се мит ски и на ци о на лис ти чес ки про я ви от стра на на фа шиз ма, 
неп ра вил но отъж дес твя ван с на ци о нал со ци а лиз ма. От дру га стра на е бе лег на 
твър де оп рос тен чес ко мис ле не пос та вя не то под един зна ме на тел на всич ки то-
та ли тар ни об щес тва най-мал ко то за що то иде и те за без кла со во об щес тво твър-
де мал ко ко рес пон ди рат с иде я та за на ци о нал ни при ви ле гии и гос под ство. На 
тре то мяс то Ге ор ги Мар ков и ко лек тив пра вят мно го спо луч лив опит да от кро ят 
раз ли ки те меж ду то та ли та риз ма и ав то ри та риз ма, ка то, под ла гай ки на кри ти ка 
ня кои от ос нов ни те бе ле зи на то та ли та риз ма, ко и то не са са мо не го ви, дос ти гат 
до важ ния из вод, че „Зат во ре но то об щес тво от ли ча ва то та ли та риз ма от ав то ри-
та риз ма“ /с. 104/.
 Раз глеж да не то на ав то ри тар ни те ре жи ми в Евро па и Азия е важ но с ог-
лед то ле ран тнос тта или ней на та лип са спря мо мал цин ства та в соб стве ни те 
дър жа ви. Ка то сто ят нас тра ни от край нос ти те на то та ли та риз ма, ав то ри тар ни те 
дик та то ри са при ну де ни да из пол зват раз лич ни сред ства при раз ре ша ва не то на 
на ци о нал ни те про ти во ре чия в соб стве ни те си стра ни, пре диз ви ка ни до го ля ма 
сте пен от не съ вър шен ства та на Вер сай ска та мир на сис те ма от до го во ри. Един 
от кла си чес ки те при ме ри за ав то ри тар на дик та ту ра е пред ло жен на стра ни ци те 
на два та учеб ни ка при раз глеж да не то на съ би ти я та в Испа ния през 30-те го ди ни 
на ХХ в. Ка то по соч ват при чи ни те за граж дан ска та вой на в стра на та, ав то ри те 
об ръ щат вни ма ние на раз ли чи я та в от дел ни те об лас ти, на сблъ съ ка на ле ви ца та 
и дес ни ца та, на по мощ та, оказ ва на им от вън, и в край на смет ка на на ла га не то 
на во ен на та дик та ту ра на ге не рал Фран ко. Еднов ре мен но с то ва не са за сег на-
ти дос та тъч но на два ос нов ни фак то ра. Пър ви ят е те ро рът от стра на на са мо то 
ре пуб ли кан ско пра ви тел ство. Ни къ де не се спо ме на ва кон крет ни ят по вод за 
на ча ло то на вой на та - убий ство то на дес ния пар ла мен та рист Кал во Со те ло. Не 
са за сег на ти и реп ре сив ни те мер ки на ре пуб ли кан ско то пра ви тел ство спря мо 
ка то ли чес ка та цър ква, ко и то твър де се доб ли жа ват до ме то ди те на раз пра ва в 
СССР. Вто ри ят фак тор, кой то е спо ме нат, но без ко мен тар вър ху не го во то зна че-
ние, е стре ме жът към ав то но мия на бас ки те и ка та лун ци те, кой то не из беж но ги 
тлас ка в ре пуб ли кан ския ла гер, до кол ко то дяс на та иде о ло гия по прин цип е на-
ци о на лис ти чес ка и не би до пус на ла де цен тра ли за ция, как то тя смя та, на дър жа-
ва та. Оттук ид ва и не тър пи мос тта към мал цин ства та и не же ла ни е то за съ об ра-
зя ва не с тех ни те ис ка ния, ко е то пък от своя стра на обяс ня ва и те ро рис тич ни те 
ме то ди, с ко и то част от те зи мал цин ства си слу жат и до днес. Съ щес твен из вод 
от съ би ти я та би мо гъл да бъ де нап ра вен от нос но учас ти е то на чуж ди вой ско ви 
под раз де ле ния в Граж дан ска та вой на. Раз би ра се, ав то ри те от чи тат, че Испа ния 
се прев ръ ща „в из пи та те лен по ли гон за тех ни те /то та ли тар ни те б. м./ най-но ви 
оръ жия“ /Прос ве та, с. 69/. Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов пък от бе ляз ват, че кон-
флик тът над хвър ля чис то ис пан ски те си из ме ре ния и се прев ръ ща в сблъ сък на 
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фа шис ти и на цис ти, от ед на стра на, и ле ви си ли, от дру га /с. 93/. От те зи све де-
ния оба че би мо гъл да бъ де нап ра вен и из во дът, че не ОН с не го ви те тро ма ви 
и бю рок ра тич ни струк ту ри мо же да се на ме си с во ен на си ла, ко га то е зас тра-
шен ми рът, а аг ре сив на та то та ли тар на ма ши на е мно го по-спо соб на да зад ви жи 
сво и те ме ха низ ми, ко га то тряб ва да на ло жи сво я та иде о ло гия. Оттук про из ти ча 
и пре дим ство то на на цис тки те, фа шис тки те и ко му нис ти чес ки те во да чи, ко и то 
имат кон крет на цел, а не зас та ват зад из праз не ни от съ дър жа ние те зи. То ва е и 
ос нов на та греш ка на де мок ра ци и те, тъй ка то те мно го по-бав но де фи ни рат об-
ра за на вра га, во де ни до го ля ма сте пен и от соб стве но то чув ство за ви на след 
нес пра вед ли ви те Вер сай ски до го во ри. Ве че спо ме нах ме, че Ге ор ги Мар ков и 
ко лек тив от кри ват сли ва не то на ли бе рал ни те прин ци пи с те зи на де мок ра ци я-
та. При раз глеж да не на съ би ти я та в Испа ния оба че мо жем да нап ра вим из во да 
за съ че та ва не то на тра ди ци он ни те прин ци пи на кон сер ва тиз ма от ХІХ в. с те зи 
на ав то ри та риз ма. То ва е същ нос тна та от ли ка от то та ли тар ни те об щес тва, ко и то 
или сли ват на ци о на лиз ма със со ци а лиз ма, ка къв то е слу ча ят в Гер ма ния, или 
при ла гат кла со ва та дик та ту ра в най-чист вид, как то ста ва при уп рав ле ни е то на 
Ста лин в СССР. То ле ран тно то от но ше ние към дру ги те на ции и мал цин ства та на 
соб стве на те ри то рия при те зи ус ло вия ос та ва един стве но за де мок ра ци и те, но 
точ но то ле ран тнос тта в слу чая би мог ла да се тъл ку ва ка то сла бост, до кол ко то 
тя прев ръ ща Англия и Фран ция в наб лю да те ли не са мо на Пи ри ней ския по лу ос-
тров, но и в Евро па въ об ще до мо мен та, в кой то ня ма да бъ дат при ну де ни да се 
вклю чат във вой на та, из бра ли пре ди то ва, по ду ми те на Уин стън Чър чил, и по зо-
ра.
 До кол ко то ар ми и те оли цет во ря ват един ство то на на ци я та, во ен ни те 
имат сил ни по зи ции в ав то ри тар ни те об щес тва. Ми ли та рис тич ни те тен ден ции 
са обос но ва ни под роб но в ма те ри а ла, пос ве тен на из ди га не то на Япо ния ка то 
ос нов на си ла в Да леч ния Изток. Спе ци фич ни те кул тур ни и по ли ти чес ки осо-
бе нос ти на ре ги о на са обект на кра тък ана лиз от стра на и на два та ав тор ски 
ко лек ти ва. Еднов ре мен но с то ва не са нап ра ве ни дос та тъч но па ра ле ли меж ду 
япон ския стре меж към ази ат ско гос под ство и гер ман ска та док три на за жиз не-
но то прос тран ство, тлас на ли две те дър жа ви към съ юз ни чес ки от но ше ния. Все 
пак на стра ни ци те в учеб ни ка на Прос ве та е кон ста ти ра но, че „нас лед стве на та 
власт и сил ни те тра ди ции в Япо ния не пред по ла гат съз да ва не то на то та ли та рен 
мо дел, в чи я то ос но ва да за лег не ед но пар тий на дик та ту ра“ /с. 75/. Ка то след ва 
да от че тем ев ро по цен трис тка та на со че ност, за ло же на в ДОИ и в учеб на та прог-
ра ма, тряб ва да от бе ле жим, че със срав ни тел но крат ка та по обем ин фор ма ция 
от нос но япон ска та ек спан зия и в два та учеб ни ка уче ни ци те труд но би ха мог ли 
да спа зят изис ква не то за раз гра ни ча ва не по ли ти чес ки те мо де ли на епо ха та /то-
та ли та ри зъм, ав то ри та ри зъм и де мок ра ция/, ко га то раз глеж дат съ би ти я та в Да-
леч ния Изток. Спе ци фич ни те осо бе нос ти на ази ат ска та кул ту ра не поз во ля ват 
япон ска та об щес тве но-по ли ти чес ка сис те ма да бъ де об вър за на с ня кое от три-
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те по ня тия. Мо же би се на ла га уго вор ка та, че по на чин на уп рав ле ние стра на та 
се доб ли жа ва най-мно го до по ня ти е то ав то ри та ри зъм, ли ше но оба че от чис то 
ев ро пей ски те му из ме ре ния. Отно ше ни я та на стра на та със САЩ са раз гле да ни 
съ що в кра тък обем. Авто ри те на Пла не та 3 от чи тат по мощ та, ока за на от Ва шин-
гтон на То кио след теж ко то зе мет ре се ние от 1923 г., ка то об ръ щат вни ма ние 
вър ху фак та, че тя е про дик ту ва на от не же ла ни е то на САЩ да при е мат япон ски 
при шъл ци /с. 107/. Въп ре ки то ва не е наб лег на то дос та тъч но вър ху про ти во ре-
чи я та меж ду две те стра ни, ка то из клю чим срав не ни е то меж ду ико но ми чес ки те 
им це ли. Имен но ом ра за та меж ду две те на ции ста ва при чи на за не то ле ран тно то 
и нап ра во не ху ман но от но ше ние и от две те стра ни към во е ноп лен ни ци те по 
вре ме на из бух на ла та нас ко ро след то ва Вто ра све тов на вой на. Па ра мет ри те на 
ази ат ския на ци о на ли зъм оба че ос та ват встра ни от вни ма ни е то на ав тор ски те 
ко лек ти ви.
 За раз ли ка от та зи кон ста та ция ав то ри тар ни те ха рак те рис ти ки на уп рав-
ле ни е то на стра ни те от Бал кан ския по лу ос тров са пред ло же ни в дос тъп на и под-
роб на фор ма, ка то съ щев ре мен но е от де ле но дос та тъч но вни ма ние на на ци о на-
лис ти чес ки те идеи в ре ги о на. На ци о на лиз мът, до вел до въз ник ва не то на Тур ция 
ка то дър жа ва, е по со чен убе ди тел но ка то фак тор от стра на и на два та еки па. По-
ли ти ка та на Ке мал Ата тюрк, на со че на към сли ва не на пар тий ни те с дър жав ни те 
струк ту ри, е из ве де на на пре ден план. Еднов ре мен но с то ва тряб ва да от че тем, 
че на сил стве ни те про я ви на то зи на ци о на ли зъм, изя ви ли се осо бе но по вре ме 
на гръц ко-тур ския кон фликт от 1922-1923 г., не са обект на из след ва не. Пра ви 
впе чат ле ние, че ге но ци дът спря мо чуж до то на се ле ние, ка то из клю чим тре ти-
ра не то на ев ре и те в Гер ма ния, не е дос та тъч но из ве ден. Оттук и проб ле мът за 
лип са та на то ле ран тно от но ше ние меж ду на ро ди те на Бал ка ни те ос та ва на за-
ден план. По ра ди то ва и пат ри о тиз мът на мес тни те по ли ти ци не е раз глеж дан 
из вън па ра мет ри те на ав то ри тар но то уп рав ле ние, а не то ле ран тно то от но ше ние 
към съ се ди те ос та ва в мис ле не то на мла ди те хо ра въп ре ки доб ри те по же ла ния 
за на пис ва не то на об ща ис то рия на Бал кан ски те дър жа ви. По до бен из вод мо-
же да бъ де ар гу мен ти ран най-ве че с осо бе нос ти те на югос лав ска та дър жа ва. 
И два та ко лек ти ва да ват твър де под роб на кар ти на на съ би ти я та, до ве ли през 
90-те го ди ни на ХХ в. до ней но то на сил стве но раз па да не. На ци о на лис ти чес ки те 
про ти во ре чия оба че, за ло же ни в нея още от са мо то й съз да ва не, не са обект на 
под ро бен ана лиз. Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов кон ста ти рат сръб ско-хър ват ски те 
про ти во ре чия, пре диз ви ка ни от дик та ту ра та на крал Алек сан дър, и на ли чи е то 
на се па ра тис тки дви же ния - тук за при мер е по со че на ВМРО. В то зи сми съл не са 
обяс не ни аси ми ла ци он ни те про це си спря мо на се ле ни е то в Бос на; раз ли чи я та, 
по ро де ни от же ла ни е то на хър ва ти и сло вен ци за фе де ра ти вен прин цип на уп-
рав ле ние, про ти во пос та вен на пред ста ва та за цен тра ли зи ра на дър жа ва у сър-
би те. Обек тив нос тта на ла га да от бе ле жим, че ав то ри те на Пла не та 3 кон ста ти рат 
то зи факт /с. 58/, но без да по со чат ет ни чес ки те но си те ли на две те идеи. Та ка 
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уче ни ци те мо гат да стиг нат до пог реш ния из вод, че про ти во ре чи я та в стра на та 
се про я вя ват ед ва след смър тта на Йо сип Броз Ти то през 1980 г., а не са при съ-
щи ап ри о ри на дър жа ва та. Югос ла вия мо же да бъ де раз глеж да на ка то иде а лен 
при мер за кул тур но сът руд ни чес тво меж ду на ро ди те, не що, ко е то лип сва на 
стра ни ци те на учеб ни ци те. Вза и мо дей стви е то меж ду кул ту ри те на три те во де-
щи ет но са би тряб ва ло да бъ де раз гле да но от глед на точ ка на по ли ти чес ка та 
кон со ли да ция на стра на та, за да бъ де нап ра ве но зак лю че ни е то, че то зи про цес 
на кул тур но вза и мо дей ствие е и ед на от при чи ни те за съ щес тву ва не то на Югос-
ла вия тол ко ва го ди ни. Сре щу та зи тен ден ция мо же да бъ дат про ти во пос та ве ни 
опи ти те на ня кои югос лав ски ли де ри да пос та вят въп ро са за един на югос лав ска 
на ция, уто пия, ко я то та ка и ус пя ва да се осъ щес тви. По до бен под ход би мо гъл 
да има ус пех и при раз глеж да не то вза и мо от но ше ни я та меж ду че хи и сло ва ци, 
ка то, раз би ра се, бъ дат от че те ни на ци о нал ни те раз ли чия в Цен трал на и Юго-
из точ на Евро па. Пра ви впе чат ле ние и фак тът, че след от де ля не то на Цър ква та 
от дър жа ва та, осъ щес тве но по вре ме на Френ ска та ре во лю ция, за ре ли ги оз ни 
кон флик ти, то ле ран тност или въ об ще по доб ни изя ви, в учеб ни ци те поч ти не се 
го во ри. Ре ли ги оз ни те раз ли чия на на ро ди те в Югос ла вия съ що би ха мог ли да 
бъ дат те ма, пред ло же на на вни ма ни е то на уче ни ци те.
 При един по-обоб щен пог лед към Бал ка ни те, бих ме мог ли да нап ра вим 
из во да, че кла си чес ки те фор ми на ав то ри та риз ма са ха рак тер ни за ре ги о на. 
Обоб ще ни е то на ма те ри а ла в слу чая е за дъл жи тел но, ка то мо гат да бъ дат от-
кро е ни ня кол ко на со ки. На пър во мяс то тряб ва да се по со чи, че край нос ти те 
на то та ли та риз ма, ма кар и зас тъ пе ни от ня кои по ли ти чес ки ли де ри, не на ми рат 
от кри то по ле за изя ва. Основ на та при чи на за то ва са мо нар си те, ко и то, во де ни 
от мо ти ва за ук реп ва не на лич на та си власт, не до пус кат прак ти чес ко то при ло-
же ние на край ни идеи. В слу чая с Тур ция по доб на ро ля има ре жи мът на Ата тюрк. 
На вто ро мяс то след ва да се по со чи спад на ли ят ав то ри тет на ар ми и те. Ако до 
Пър ва та све тов на вой на на тях се гле да ка то на ос но вен ин стру мент за осъ щес-
твя ва не на на ци о нал ни те иде а ли, то съ об ра зя ва не то с меж ду на род ни те ре ал-
нос ти и на ли чи е то на опас ни про тив ни ци как то от Изток, та ка и от За пад, тлас ка 
по ли ти чес ки те фор ма ции към из глаж да не на раз лич ни те ин те ре си със си ла та 
на дип ло ма ци я та. Та ка мо же да бъ де обяс не на и ро ля та на во ен ни те, ко и то, за-
гу би ли по ле за изя ва, се на мес ват чрез прев ра ти в дър жав но то уп рав ле ние. На 
тре то мяс то от но во тряб ва да бъ де по со че но на ли чи е то на го лям про цент сел-
ско на се ле ние на Бал ка ни те, ко е то да ва своя от пе ча тък вър ху тях но то по ли ти-
чес ко ус трой ство. Кон сер ва тив ни те тра ди ции на то ва на се ле ние от своя стра на 
пък ко рес пон ди рат с дик та тор ски те стре ме жи на ня кои по ли ти чес ки во да чи и 
на са ми те мо нар си, ко е то се прев ръ ща в из ход на ба за за на ла га не то на ав то ри-
тар ни те идеи и прак ти ки. 
 Те ма та за раз ви ти е то на Бъл га рия меж ду две те вой ни ес тес тве но не мо-
же да бъ де под ми на та. В то ва от но ше ние Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов оп ре де ле но 
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от де лят по ве че вни ма ние на съ би ти я та от епо ха та. Два ма та ав то ри пра вят мно-
го съ щес тве ния из вод, че имен но „фа шис тки те дър жа ви пред ла гат раз ру ша ва не 
на сис те ма та от мир ни те до го во ри ка то нес пра вед ли ва и уни зи тел на“ /с. 95/. По 
то зи на чин, ма кар и кос ве но, те да ват ос нов ни те на со ки на бъл гар ска та вън шна 
по ли ти ка и в край на смет ка пред ла гат обяс не ние за ори ен та ци я та й към Гер ма-
ния и Ита лия в го ди ни те на Вто ра та све тов на вой на. За съ жа ле ние ос нов ни те 
про ти во ре чия в бъл гар ско то об щес тво през 20-те го ди ни на ве ка са пред ло же-
ни един стве но в ин фор ма ти вен стил. Управ ле ни е то на БЗНС е раз гле да но през 
приз ма та на ре фор ми те, из вър ше ни от Алек сан дър Стам бо лий ски, без да бъ дат 
очер та ни кон ту ри те на не го ва та дик та ту ра. На ру ша ва не то на де мок ра тич ни-
те прин ци пи от не го ва стра на пре диз вик ва от вет на та ре ак ция на опо зи ци я та. 
Кон флик тът дес ни ца - ле ви ца не е раз гле дан от глед на точ ка пре ек спо ни ра не то 
на ко му нис ти чес ка та зап ла ха, с цел смек ча ва не во ен ни те кла у зи на Ньой ския 
до го вор. Обект на вни ма ние не е и вън шна та на ме са при из бух ва не то на Сеп-
тем врий ско то въс та ние и раз лич ни ят пог лед вър ху съ би ти я та от стра на на бъл-
гар ски те и чуж ди те ко му нис ти чес ки ли де ри. Един от въп ро си те, кой то ос та ва 
не дос та тъч но ос вет лен от ав то ри те, е за лип са та на ре ван шис тки нас тро е ния в 
Бъл га рия сре щу ре ше ни я та в Ньо йи. То зи факт е ва жен, тъй ка то от не го мо же 
да бъ де из ве де на лип са та на то та ли та ри зъм в дей ствие и то ле ран тни ят под ход 
към мал цин ства та и бе жан ци те. Впро чем бе жан ски ят проб лем съ що не е от ра-
зен в учеб ни ци те. По ли ти ка та на „чес тния пла тец“, съ че та на с дип ло ма ти чес ки те 
уси лия на цар Бо рис ІІІ и об щес тве на та тър пи мост към чуж до то, пра вят стра на та 
ако не де мок ра тич на, то по не не дос тъп на за то та ли та риз ма те ри то рия. На то зи 
фон въп ре ки на си ли е то в кон флик та дес ни ца - ле ви ца не се сти га до ис тин ска 
граж дан ска вой на или ако има та ка ва, то бъл гар ски ят по ли ти чес ки елит ус пя-
ва да из ве де стра на та бър зо от кри за та. В то ва от но ше ние не мо гат да бъ дат 
от ре че ни зас лу ги те на Андрей Ляп чев и цар Бо рис ІІІ. В то зи сми съл ро ля та на 
бъл гар ския мо нарх във вън шна та по ли ти ка е зас тъ пе на и в два та учеб ни ка, ка то 
ав то ри те на Прос ве та да ват лю бо пит ни под роб нос ти от нос но пос ред ни чес тво-
то му в пре го во ри те меж ду Ве ли коб ри та ния и Гер ма ния за Су дет ска та об ласт 
/с.77/. Инте рес но за що ре ша ва не то на въп ро са за Южна Доб руд жа и връ ща не то 
й на Бъл га рия по си ла та на Кра йов ска та спо год ба не е спо ме нат от два та еки па.

 2. 5. Вто ра та све тов на вой на ка то ге не ра тор на нов под ход към толе-
ран тнос тта

 Вто ра та све тов на вой на про дъл жа ва да бъ де обект на за си лен ин те-
рес в ис то ри чес ка та на у ка. Авто ри те на учеб ни ци те за де се ти клас съ що от де-
лят по до ба ва що вни ма ние вър ху най-го ле мия за се га кон фликт в ис то ри я та на 
чо ве чес тво то. Без да пра вим об сто ен ана лиз на из ло же ни те фак ти, тряб ва да 
от бе ле жим, че ос нов ни те ас пек ти на вой на та са раз гле да ни. С ог лед те ма та на 
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нас то я що то из след ва не тряб ва да от бе ле жим, че опи тът за уни що же ние на це-
ли ет ни чес ки гру пи в Евро па или въ об ще на всич ки не съг лас ни с „но вия ред“, 
на ла ган от Гер ма ния, е из ве ден още във встъ пи тел ни те ду ми на Искра Ба е ва 
и Ру мен Ге нов. Авто ри те яс но оп ре де лят аг ре со ри те във вой на та, ка то пос та-
вят в та зи ка те го рия и СССР, из клю чен от ОН след на па де ни е то над Фин лан дия. 
Гло бал ни ят ха рак тер на вой на та е из ве ден с прег ле да на бой ни те дей ствия в 
Евро па, Ти хия оке ан и Афри ка, ка то е от бе ля за но и включ ва не то на бри тан ски те 
до ми ни о ни. По со че ни са раз ли чи я та меж ду Пър ва та и Вто ра та све тов на вой на, 
до кол ко то „Анти хит ле рис тка та ко а ли ция е пре диз ви ка на, а не пред ва ри тел но 
за мис ле на“ /с. 130/. Обър на то е вни ма ние и на съд ба та на на ро ди те в Източ на 
Евро па, по пад на ли в съ вет ска та зо на на вли я ние. Авто ри те от чи тат обе ди ня ва-
не то на ев ро пей ски те на ции сре щу аг ре со ри те как то на най-ви со ко по ли ти чес-
ко ни во - сре щи те на три ма та го ле ми и под пи са ни те от тях спо ра зу ме ния, та ка 
и в по-ши рок план - съп ро ти ви тел но то дви же ние, вклю чи ло ши ро ки сло е ве от 
на се ле ни е то в об ща бор ба. От своя стра на Ге ор ги Мар ков и ко лек тив от бе ляз ват 
на ци о на лиз ма у Ста лин, кой то „съ буж да рус кия дух, про въз гла ся вай ки вой на та 
за оте чес тве на“ /с. 81/. Пот ре са ва що то ли це на аг ре со ра е пред ста ве но от но во 
чрез бо гат до ку мен та лен ма те ри ал, ка то осо бе но впе чат ле ние пра ви об ръ ще-
ни е то на Хит лер към вой ни ци те на Източ ния фронт, в ко е то той ги при зо ва ва 
към убий ства без по ло ви и въз рас то ви раз ли чия /с. 83/. Пре дим ство на тех ния 
учеб ник е, че ав то ри те се спи рат под роб но вър ху включ ва не то на Бъл га рия 
във вой на та, ка то обос но ва ват не въз мож нос тта за из бор, от ед на стра на, и же-
ла ни е то за осъ щес твя ва не на на ци о нал ни те стре ме жи - от дру га, ка то ос нов ни 
при чи ни за включ ва не то на стра на та в Трис тран ния пакт през 1941 г. Изрич но е 
под чер та но, че Бъл га рия се прев ръ ща в „не во ю ващ съ юз ник“, ко е то е един стве-
но то из клю че ние в из гра де на та от Гер ма ния сис те ма /с. 87/. Авто ри те об ръ щат 
вни ма ние и вър ху про ме не ни те при о ри те ти на ко му нис ти чес ки те пар тии, ко и то 
„пос та вят на ци о нал но то и со ци ал но то ос во бож де ние в тяс на вза им на връз ка“ 
/с.88/. Съ щев ре мен но пра вят впе чат ле ние и ня кои про пус ки. При раз глеж да не-
то съ юз ни ци те на Гер ма ния и Ита лия не са по со че ни при чи ни те, по ра ди ко и-
то те пра вят своя из бор. Как то ве че от бе ля зах ме, вни ма ние в то ва от но ше ние 
е обър на то един стве но на Бъл га рия. В то зи сми съл на уче ни ци те би ха мог ли да 
бъ дат по со че ни про ти во ре чи я та меж ду че хи и сло ва ци, про ти во ре чи я та меж-
ду Унга рия и Ру мъ ния за Тран сил ва ния и дру ги те пре тен ции на ад ми рал Хор-
ти, включ ва не то на хър ват ски те ус та ши, во де ни от ан тис ръб ски под бу ди, към 
Трис тран ния пакт, фин лан дски те про ти во ре чия със СССР, осо бе но след края 
на Съ вет ско-фин лан дска та вой на. Мо гат да бъ дат по со че ни и сим па ти и те на 
Ирлан дия към гер ман ско то нас тъп ле ние. Ма кар и с ед но из ре че ние, ав то ри те 
на Пла не та 3 мар ки рат не до вол ство то на мес тно то на се ле ние /не се уточ ня ва 
кое/ в СССР, под ло же но на на сил стве на съ ве ти за ция след 1939 г. /с. 122/. Нас тро-
е ни я та в Украй на и включ ва не то на ге не рал Вла сов ка то хит ле рис тки съ юз ник 
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би ха мог ли да хвър лят по ве че свет ли на вър ху проб ле ма. Цел та на ак цен та вър ху 
те зи при ме ри е да се под чер тае зна че ни е то на на ци о на лиз ма ка то фак тор, кой то 
чес то е по-ва жен от при дър жа не то към цен нос ти те на де мок ра ци я та. При раз-
глеж да не то на те зи цен нос ти ав то ри те на Пла не та 3 и на Прос ве та наб ля гат чрез 
свой тек ст или с бо гат до ку мен та лен ма те ри ал вър ху де мок ра тич ни те осо бе нос-
ти на ан ти хит ле рис тка та ко а ли ция. Проб ле мът тук се със тои в то ва, че в нея се 
раз ми ва то та ли тар ни ят об лик на ста ли низ ма. До тол ко ва, до кол ко то Ста лин има 
ос нов на зас лу га за раз гро ма на на цис тка Гер ма ния, не го ва та зас лу га ма же да 
бъ де лес но из тък на та и ар гу мен ти ра на, ко е то ав то ри те и пра вят. Раз гро мът на 
ед на та то та ли тар на сис те ма оба че не би ва да се раз глеж да за смет ка на иг но ри-
ра не то на на ла га не то на съ вет ския мо дел в Евро па. В то зи сми съл Искра Ба е ва 
и Ру мен Ге нов все пак об ръ щат вни ма ние вър ху из би ва не то на пол ски те офи-
це ри в Ка тин ска та го ра. При по-под ро бен ана лиз оба че на уче ни ци те би мог ла 
да бъ де пред ло же на ал тер на ти ва та на вой на та през съ вет ски пог лед. Под хо дът 
във всич ки учеб ни ци по ис то рия пред ста вя вой на та или от глед на точ ка на пла-
но ве те на Хит лер за раз ши ря ва не на жиз не но то прос тран ство, или от по зи ци-
я та на де мок ра тич ни те дър жа ви, ко и то на ив но се на дя ват кон флик тът меж ду 
две те про ти вос то я щи то та ли тар ни сис те ми да се осъ щес тви без на ме са та им. 
Под го тов ка та на СССР за вой на, пла но ве те на съ вет ско то ко ман два не за во де не 
на бой ни дей ствия и ре ал ни те це ли на Ста лин би ха мог ли да съз да дат по-пъл на 
кар ти на на съ би ти е то.50

 Пред ста вя не то на съ би ти я та и фак ти те от раз лич на глед на точ ка не е 
пред ста ве но дос та тъч но и в два та учеб ни ка. По вод за та ко ва раз съж де ние да ват 
мо рал ни те пос ле ди ци от вой на та, ко и то не са раз гле да ни в пъл на сте пен. Един 
при мер - бом бар ди ров ки те над Хи ро ши ма и На га са ки са пред ста ве ни един стве-
но от по зи ци я та на во ен ни те нуж ди. Ка то по соч ват броя на жер тви те - 447 000 
ду ши за ги на ли и теж ко ра не ни, Г. Мар ков и ко лек тив ди рек тно за я вя ват: „Та ка е 
спес тен жи во тът на по ло вин ми ли он аме ри кан ци“ /с. 91/. В учеб ни ка на Пла не та 
3 се спо ме на ват де сет ки хи ля ди за ги на ли мир ни жи те ли. Изво дът от то ва след ва 
вед на га: „На 14 ав густ пси хо ло ги чес ки ят ефект от бом би те при нуж да ва япон ско-
то пра ви тел ство да се съг ла си на ка пи ту ла ция“ /с.127/. В ин те рес на ис ти на та 
тряб ва да се от че те, че Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов обяс ня ват твър де под роб но в 
уро ка, пос ве тен на япон ско то чу до, на чи ни те, по ко и то враж да та меж ду аме ри-
кан ци и япон ци е пре о до ля на и се пос ти га тра ен мир и до ри съ юз ни чес ки от но-
ше ния меж ду две те дър жа ви в го ди ни те на Сту де на та вой на. Въп ре ки то ва не е 
от че те на жес то кос тта на бом бар ди ров ки те и стра ха, кой то атом на та бом ба по-
раж да в све та - не що, ко е то ще бъ де и в ос но ва та на про ти во ре чи я та меж ду две-
те све тов ни си ли през от 50-те до 70- те го ди ни. Проб ле ми те на мир но то на се ле-
ние не са из ве де ни съ що на пре ден план. Стра да ни я та на ци вил но то на се ле ние, 
ко и то мно гок рат но над ви ша ват те зи по вре ме на Пър ва та све тов на вой на, съ що 
50 Суворв, В. Ледоразбивачът. София 1996.
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не са обект на ана лиз. Бом бар ди ров ки те на мир ни обек ти, чи я то цел е да вся ват 
па ни ка, ка къв то е и слу ча ят с Хи ро ши ма и На га са ки, не са раз гле да ни. Зас лу жа ва 
си да се спо ме не ефек тът от раз ру ша ва не то на Ро тер дам, Ко вън три и Дрез ден 
не са мо от во ен на, а и от чис то ху ман на глед на точ ка. Стра да ни е то на на се ле ни-
е то по вре ме на бло ка да та на Ле нин град от вой ски те на Вер мах та не при със тват 
на стра ни ци те на учеб ни ци те. Проб ле ми те, за ко и то ста на ду ма в на ча ло то на 
из след ва не то, пос ве те но на учеб ни ци те за де се ти клас, с де мог раф ския срив на 
на се ле ни е то, с про мя на та на се мей ни те от но ше ния, ро ля та на же ни те по вре ме 
на вой на та или чу до вищ но то хвър ля не на де ца сре щу вра га от стра на на Хит лер 
в пос лед ни те му ме се ци би тряб ва ло да бъ дат от ра зе ни, пък до ри и по-нак рат ко. 
Та ка пог ле дът вър ху съ би ти я та се ог ра ни ча ва един стве но вър ху хо да на бой-
ни те дей ствия и дип ло ма ти чес ки те ини ци а ти ви на про тив ни ци те, без да бъ дат 
прос ле де ни всич ки пос ле ди ци от вой на та. В то зи сми съл стре ме жът към въз пи-
та ние в дух на то ле ран тност, за ло жен и в ДОИ и в учеб на та прог ра ма, ос та ва ка то 
доб ро по же ла ние са мо на хар тия.     
 Ако от бе ля зах ме под роб но то раз глеж да не на Вер сай ска та мир на сис те-
ма, то не мо жем да ка жем съ що то за до го во ри те от Па риж 1947 г., ко и то не са 
раз гле да ни от ав тор ски те ко лек ти ви. На ба за та на един срав ни те лен ана лиз би 
мог ло да бъ де нап ра вен из во дът, че от глед на точ ка на на ци о нал ни те ин те ре си 
до го во ри те с по бе де ни те дър жа ви след Вто ра та све тов на вой на са по-спра вед-
ли ви и дър жат до ня къ де смет ка за ет ни чес ки те гра ни ци. Ти пи чен при мер в то ва 
от но ше ние е Бъл га рия, ко я то за паз ва те ри то ри и те си от вре ме то, пре ди да се 
вклю чи в Трис тран ния пакт /то зи факт е от бе ля зан от ав то ри те на Пла не та 3 /с. 
162/. При по-об сто ен ана лиз оба че мо гат да бъ дат от кри ти за ло же ни те про ти во-
ре чия в от но ше ни я та на ня кои дър жа ви, ко и то ма кар и под влас тта на СССР, за-
паз ват на ци о нал ни те си пре тен ции ед на към дру га, ка къв то е слу ча ят с Унга рия 
и Ру мъ ния в спо ра им за Тран сил ва ния. Оттук съ от вет но тряб ва да ста не ду ма за 
мал цин ства та и проб ле ми те, ко и то тряб ва да бъ дат ре ше ни. Те зи тле е щи на ци-
о нал ни про ти во ре чия из бух ват в под хо дящ мо мент и мо гат да бъ дат по со че ни 
ка то ед на от глав ни те при чи ни за раз па да не то по-къс но на со ци а лис ти чес ка та 
сис те ма.

 2.6. Но ви те ви зии

 Теж ки те пос ле ди ци от вой на та до веж дат чо ве чес тво то до же ла ние за 
тра ен мир. Меж ду на род на та сис те ма за си гур ност, из гра де на с та зи цел, и ней-
но то фун кци о ни ра не до на ши дни е обект на ана лиз от стра на на два та еки па. 
Фун кци и те и ме то ди те на дей ствие на ООН са раз гле да ни под роб но, ка то е от-
бе ля зан гло бал ни ят ха рак тер на ООН за смет ка на ев ро по цен трис тки те ха рак те-
рис ти ки на не го вия пред шес тве ник ОН. Мир но то уреж да не на спо ро ве те меж ду 
от дел ни те стра ни и при я тел ски те от но ше ния меж ду от дел ни те на ции, не на ме-
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са та във вът реш ни те ра бо ти и еман ци пи ра не то на от дел ни те дър жа ви са от бе-
ля за ни по до ба ва що. Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов се спи рат и на не дос та тъ ци те на 
ор га ни за ци я та, ка то из ра зя ват съм не ние до кол ко ООН мо же да се спра ви със 
всич ки пре диз ви ка тел ства на съв ре мен ния свят с „раз па да не то на фе де ра тив-
ни те дър жа ви и съ че та ва не то на пра ва та на мал цин ства та със су ве ре ни те та на 
на ци о нал на та дър жа ва“ /с. 146/. Нес по соб нос тта на ООН да се на мес ва в ре ши-
тел ни мо мен ти за обуз да ва не на аг ре со ра, ка къв то при мер да ват с вой на та в 
Ко рея ав то ри те на Пла не та 3, е об вър за на с пра во то на ве то, с ко е то раз по ла-
гат пет те пос то ян ни чле на на Съ ве та за си гур ност към Орга ни за ци я та. По доб-
ни при ме ри би ха мог ли да бъ дат за дъл бо че ни и с дру ги точ ки на кон флик ти по 
вре ме то на Сту де на та вой на. Авто ри те на Пла не та 3 са дос та по-под роб ни в своя 
прег лед на ме то ди те на дей ствие на ООН, ка то от чи тат ней ни те ус пеш ни ми сии 
и съ от вет но проб ле ми те, с ко и то се сблъс ква най-ве че при ре ша ва не то на на ци-
о нал ни и ху ма ни тар ни въп ро си в стра ни те от Тре тия свят. В то зи ас пект те да ват 
оцен ка и на дру ги ор га ни за ции ка то ОАЕ и пра вят съ щес тве но то зак лю че ние, че 
„всъщ ност ня ма меж ду на род на ор га ни за ция в све та, ко я то да е ус пя ла да пре-
о до лее вой ни те“ / с. 231/. Труд нос тта на све тов ни те ор га ни за ции да се спра вят 
с гло бал ни те про ме ни в об щес тво то осо бе но след края на ХХ в. не е из тък на та 
дос та тъч но. Съ че та ва не то на гло бал ни те ин те ре си с на ци о нал на та по ли ти ка все 
още не е на не об хо ди мо то ни во и то ва спо ред мен е ос нов но то пре диз ви ка тел-
ство на но во то вре ме. То зи въп рос мо же да бъ де из ве ден и от уроч ни те еди-
ни ци, пос ве те ни на из граж да не то на Евро пей ския съ юз. С уда чен ци тат Ге ор ги 
Мар ков и ко лек тив пос та вят ак цент вър ху твър де ни е то, че „ни коя стра на не мо-
же да оси гу ря ва на сво и те граж да ни тре ти ра не, ко е то би ги пос та ви ло в по-бла-
гоп ри ят ни ус ло вия в срав не ние с граж да ни те на ос та на ли те стра ни член ки“ /с. 
198/. За съ жа ле ние то ва по же ла ние все още не се спаз ва във всич ки стра ни и в 
ед нак ва сте пен, но то зи въп рос из ли за из вън рам ки те на ча со ве те по ис то рия 
и е по-ско ро те ма на об съж да не на бъ де щи те проб ле ми на ев ро пей ския кон ти-
нент. 
 Ера та на Сту де на та вой на не пред по ла га ос нов но вни ма ние вър ху на-
ци о на лиз ма и про из ти ча щи те от не го проб ле ми, свър за ни с то ле ран тнос тта и 
пат ри о тиз ма, до кол ко то бло ко во то про ти во пос та вя не за ли ча ва на ци о нал ни те 
раз ли чия за смет ка на ико но ми чес ки те и со ци ал ни те. Въп ре ки то ва ав тор ски те 
ко лек ти ви об ръ щат вни ма ние на всич ки про це си, про ти ча щи в све та до раз па-
да не то на ко му нис ти чес ка та сис те ма. Ло гич но е глав ни ят ак цент да бъ де пос та-
вен вър ху САЩ с тях на та от го вор ност да пред паз ват све та от но ви дик та ту ри, 
про из ти ча ща от ста ту та им на пър ва ико но ми чес ка си ла. При то ва по ло же ние е 
ес тес тве но, че ос но вен обект на вни ма ние в учеб ни ци те ще бъ де раз ви ти е то на 
та зи дър жа ва. За съ жа ле ние про я ви те на не то ле ран тност, ко и то са ха рак тер ни 
не са мо за САЩ в след во ен на та епо ха, ос та ват на за ден план. Не са обяс не ни 
ос нов ни те при чи ни за по я ва та на ма кар тиз ма. Ге ор ги Мар ков и ко лек тив се за-
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до во ля ват да по со чат един стве но за си ле на та шпи о но ма ния след на ча ло то на 
Ко рей ска та вой на, а Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов ди рек тно раз глеж дат са мо то 
яв ле ние. Съ че та ва не то на атом но то оръ жие  с об ра за на ко му нис ти чес кия враг 
ос та ват из вън об съж да ни те те ми. По съ щия на чин не са от ра зе ни и при чи ни те, 
до ве ли до от ми ра не то на то ва ан ти ко му нис ти чес ко дви же ние. На стра ни ци те 
на учеб ни ка на из да тел ство Пла не та 3 е кон ста ти ра но сто пя ва не то на по пу ляр-
нос тта му след опи та за об ви не ния и сре щу ар ми я та /с. 149/. Прес лед ва не то на 
за по доз ре ни те в ко ла бо ра ци о ни зъм аме ри кан ци не е дос та тъч но ана ли зи ра но. 
Не що по доб но от кри ва ме и при от бе ляз ва не то на ан ти ко ла бо ра ци о нис тко то 
дви же ние във Фран ция. На ру ша ва не то на чо веш ки те пра ва в де мок ра тич ни те 
дър жа ви ка то че ли е те ма та бу. Едва ли по доб но от но ше ние мо же да пе че ли 
сим па тии, до кол ко то то под це ня ва въз мож нос ти те на де мок ра ци я та да се спра-
вя с край ни те идеи и дви же ния, не що, с ко е то тя ка те го рич но се от ли ча ва от то-
та ли тар ни те об щес тва. Пак един стве но мар ки ра ни са бор би те за рав ноп ра вие 
на цвет но ко жо то на се ле ние, за граж дан ски пра ва на хо мо сек су а лис ти те и про-
тес ти те на мла деж ки те дви же ния. По ни ка къв на чин не са от ра зе ни те ро рис тич-
ни те зап ла хи в го ди ни те на Сту де на та вой на. Един стве но в учеб ни ка на Пла не та 
3 е спо ме нат не ус пеш ни ят опит за ос во бож да ва не на аме ри кан ски те за лож ни-
ци, за дър жа ни след ис лям ска та ре во лю ция в Иран /с. 227/. В то зи сми съл обект 
на вни ма ние би тряб ва ло да бъ де раз прос тра ня ва не то на ис ля ма още в го ди ни-
те на про ти во бор ство то със СССР. Де фи ни ци и те за ис лям ския фун да мен та ли зъм 
и те ро риз ма ка то зап ла ха № 1 за съв ре мен ния свят не мо гат да бъ дат раз бра ни 
от уче ни чес ка та а у ди то рия, без да бъ дат раз кри ти при чи ни те за раз прос тра не-
ни е то на ре ли ги я та през 60-те и 70- те го ди ни на ХХ в. Не е за пре неб рег ва не и 
фак тът, че не са по со че ни ни как ви дан ни за ан ти я пон ски те нас тро е ния в стра-
на та, ко и то мо гат да бъ дат ана ли зи ра ни на фо на на лип са та на реп ре сии сре-
щу нем ски те и ита ли ан ски те мал цин ства в го ди ни те на Вто ра та све тов на вой на 
и в пос лед ва ли те де се ти ле тия. Дви же ни е то за из рав ня ва не пра ва та на же ни те 
пък изоб що не е за сег на то ка то те ма. Ако съ пос та вим ка то ко ли чес тво ма те ри-
а ла, пос ве тен на бор ба та за рав ноп ра вие на нег ри те в САЩ и в ЮАР, ще ви дим 
пре дим ство то в то ва от но ше ние на аф ри кан ска та дър жа ва по не в учеб ни ка на 
Искра Ба е ва и Ру мен Ге нов. То зи факт има ло гич ни обяс не ния, но не мо же да 
не бъ де от че те но, че бор ба та про тив апар тей да до го ля ма сте пен се ба зи ра на 
пос ти же ни я та на дви же ни я та за рав ноп ра вие в Аме ри ка. При то ва по ло же ние 
оче вид но не е дос та тъч но лич нос тта на Мар тин Лу тер Кинг да бъ де оха рак те ри-
зи ра на един стве но с то ва, че ста ва ду ма за 27- го ди шен бап тис тки пас тор /Прос-
ве та с. 132/. От дру га стра на тряб ва да бъ де от че те на и об рат на та ин фор ма ция 
за по я ва та на „че рен на ци о на ли зъм“, убий ства та на по ли цаи и при е ма не то на 
ис ля ма от го ля ма част от чер но ко жо то на се ле ние ка то фор ма на про тест сре щу 
на си ли е то на бе ли те. Не са обект на вни ма ние и про я ви те на бан ди тиз ма в стра-
на та, свър за ни с емиг ра ци я та на го ля ма част от ита ли ан ска та ма фия в го ди ни те 



130

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

на Вто ра та све тов на вой на. От из бро е ни те лип си се на ла га из во дът, че ро ля та на 
САЩ ка то ли дер в све тов на та по ли ти ка е обос но ва на под роб но от ав тор ски те 
ко лек ти ви, без да бъ де обър на то дос та тъч но вни ма ние на вът реш ни те проб ле-
ми на стра на та и на чи ни те, чрез ко и то за чи та не то пра ва та на мал цин ства та все 
пак се на ла га в ед на на ис ти на де мок ра тич на стра на.
 Естес тве но със за е ма не то на вто рос те пен ни по зи ции в след во ен но то 
об щес тво Англия и Фран ция да бъ дат по-сла бо зас тъ пе ни в учеб но то съ дър жа-
ние. Ка то ос та вим нас тра ни лип са та на ин фор ма ция за ан гло-френ ски те про ти-
во ре чия, до ве ли до не же ла ни е то на Шарл дьо Гол да ви ди Ве ли коб ри та ния в 
ЕИО, ще обър нем вни ма ние вър ху един ос но вен проб лем, чи е то изяс ня ва не не 
е нап ра ве но от ав то ри те на учеб ни ци те. Тряб ва да от че тем, че ни къ де не е обяс-
не но зна че ни е то на ан глий ски те до ми ни о ни. Ста ту тът на бри тан ска та об щност 
ос та ва не и зяс нен. Тук би тряб ва ло да бъ де по со чен на чи нът на вли за не в об-
щнос тта и на ней но то на пус ка не, „ра сис тки те“ проб ле ми в нея при слу ча и те с 
Ро де зия и ЮАР. Осо бе но важ но е да бъ де ана ли зи ра но на ци о нал но то член ство  
и пра ва та, ко и то то да ва осо бе но при гла су ва не в дру га дър жа ва. Оттук след ва 
да бъ де нап ра вен из во дът, че Бри тан ска та им пе рия осъ щес твя ва един на ис ти на 
сво е об ра зен пре ход към мно го на ци о нал на об щност, кой то ка то фе но мен не е 
поз нат при раз па да не то на дру ги те ко ло ни ал ни си ли. То зи ин те ре сен факт не е 
раз гле дан от ав то ри те, ко и то се за до во ля ват да по со чат един стве но го ди ни те, 
ко га то ед на или дру га ко ло ния по лу ча ва сво я та не за ви си мост. Пре хо дът от ко-
ло ни а ли зъм към на ци о на ли зъм, но ка то част от по-го ля ма об щност би мо гъл да 
бъ де ана ли зи ран и от глед на точ ка на Фол клен дска та кри за, ко я то е ко мен ти ра-
на един стве но от глед на точ ка ста би ли зи ра не то по зи ци и те на Мар га рет Та чър 
пре ди пред сто я щи те из бо ри. По зи ци и те на Ве ли коб ри та ния ка то су ве рен и на 
Аржен ти на, ко я то ис ка да вър не те ри то рии към оте чес тво то, ос та ват не от бе ля-
за ни. Друг въп рос, кой то не е раз гле дан пъл но цен но, е ир лан дски ят, но как то 
ве че от бе ля зах ме, не го ви те ко ре ни не са раз кри ти още в пред ход ни те епо хи.
 На за ден план ос та ва иде я та на дьо Гол за „Евро па на оте чес тва та“, фор-
му ли ров ка, ко я то вли за в про ти во ре чие с над на ци о нал ни те тен ден ции за обе-
ди не ние на Ста рия кон ти нент. То зи проб лем би тряб ва ло да бъ де об съ ден по-
прос тран но, до кол ко то уче ни ци те не би ва да ос та вят с пред ста ва та за ед но по-
соч ни обе ди ни тел ни про це си. В то зи сми съл Ге ор ги Мар ков и ко лек тив умес тно 
от бе ляз ват, че „Го ле ми ят сим вол на Евро па про дъл жа ва да бъ де един ство в мно-
го об ра зи е то“ /с. 200/. Де ко ло ни за ци я та на френ ска та им пе рия съ що не е из ве-
де на на пре ден план. Един стве но ал жир ска та кри за ста ва обект на вни ма ние от 
стра на на ав то ри те, ка то в слу чая ав то ри те на Прос ве та един стве ни от бе ляз ват 
на ли чи е то на „ма со ви жес то кос ти, де пор та ции и хи ля ди жер тви от две те стра-
ни“ /с.145/.  Всич ки ав то ри кон ста ти рат и френ ско то по ра же ние в Индо ки тай. 
Раз ли чи я та меж ду Англия и Фран ция в де ко ло ни за ци он ни те ме то ди съ що не 
е за щи те но дос та тъч но убе ди тел но. Въп рос, кой то тряб ва да бъ де ко мен ти ран 
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по-об стой но спо ред мен, е Су ец ка та кри за. В ин те рес на ис ти на та, той е обект 
на ана лиз от стра на на ав то ри те на Пла не та 3,  но от глед на точ ка на араб ско-из-
ра ел ски ят кон фликт. До кол ко то Изра ел има ин те рес към при със твие в Су ец кия 
ка нал по до бен под ход е оп рав дан, но имен но кри за та окон ча тел но мар ки ра аб-
ди ка ци я та на две те бив ши ве ли ки си ли от до то га ваш ни те им по зи ции. След ва да 
бъ де от че те но, че съ би ти я та съв па дат със съ вет ска та ин ва зия в Унга рия и САЩ 
са при ну де ни да се дис тан ци рат по та зи при чи на, а и по ра ди по зи ци и те, ко и то 
ис кат да за па зят в араб ския свят от сво и те съ юз ни ци.
 Що се от на ся до от но ше ни я та на Изра ел с араб ски те дър жа ви и най-ве-
че по зи ци и те на ев рей ска та дър жа ва спря мо Еги пет и па лес тин ския въп рос,  
тряб ва да под чер та ем, че те са за сег на ти под роб но един стве но от Искра Ба е ва 
и Ру мен Ге нов. Обек тив на та по зи ция на ав то ри те по то зи та ка сло жен и до днес 
проб лем не би ва да бъ де пре неб рег ва на, за що то те пра вят важ ния из вод, че „ис-
то ри я та на дър жа ва та Изра ел за се тен път по каз ва, че ко га то в же ла ни е то си да 
поп ра ви ед на нес пра вед ли вост чо ве чес тво то съз да ва но ва, проб ле ми те не се 
раз ре ша ват, а се по раж дат все но ви и но ви“ /с. 220/.
 При ана ли за на дър жа ви те от съ вет ския блок ав тор ски те ко лек ти ви пос-
та вят ло гич но уда ре ни е то вър ху ико но ми чес ки те проб ле ми на сис те ма та, во ен-
ни те съ ю зи, из гра де ни от нея и до ми на ци я та на СССР над не го ви те са те ли ти. 
Ге ор ги Мар ков и ко лек тив от бе ляз ват реп ре си и те, на ко и то са под ло же ни крим-
ски те та та ри, че чен ци те, аб хаз ци те, бол га ри те, ли тов ци те и ес тон ци те през 1944 
- 1945 г. и въз ста но вя ва не то ав то но ми я та на ня кои на ро ди след дес та ли ни за-
ци я та, пред при е та от на Хруш чов /с. 136-137/. Авто ри те на дру гия учеб ник се 
за до во ля ват един стве но с кон ста та ци я та, че граж да ни те на Съ вет ския съ юз по-
лу ча ват са мо чув ствие, про из ти ча що от ува же ни е то на све та към из во ю ва на та 
по бе да във вой на та и от бла го дар нос ти те на са мия Ста лин /с.152/! Всъщ ност 
би ха мог ли да бъ дат из ве де ни по ве че под роб нос ти око ло фак та, че „ба ща та на 
на ро ди те“ е гру зи нец по про из ход, още в на ча ло то на сво я та пар тий на ка ри е ра 
от го ва ря за на ци о нал нос ти те в бол ше виш ка Ру сия и за ла га съв ре мен ния кон-
фликт в Гру зия със сво и те не а дек ват ни ре ше ния. На ци о нал ни те про ти во ре чия 
в дър жа ва та изоб що не са обект на вни ма ние на стра ни ци те на учеб ни ци те. По 
то зи на чин раз па да не то на съ ю за след ре фор ми те на Ми ха ил Гор ба чов и Бо рис 
Елцин не мо же да бъ де яс но пред ста ве но пред уче ни ци те и те ос та ват с впе чат-
ле ни е то, че во де ща та ини ци а ти ва в то ва от но ше ние имат съ вет ски те ръ ко во ди-
те ли и аме ри кан ски ят пре зи дент Ро налд Рей гън. Без да ома ло ва жа ва ме ро ля та 
на по со че ни те ли де ри и ка то от че тем ико но ми чес ка та кри за в го ди ни те на зас-
тоя, та ка плът но очер та на от два та ко лек ти ва, все пак сблъ съ кът на на ци о на лиз-
ми те и про из ти ча щи те от не го съв ре мен ни проб ле ми в Ру сия тряб ва да бъ де 
обект на по-за дъл бо че но вни ма ние. За съ жа ле ние ни къ де в учеб ния ма те ри ал 
не са да де ни под роб нос ти от нос но на чи ни те на на ла га не на вли я ние от стра на 
на СССР вър ху не го ви те са те ли ти и про из ти ча ща та от то ва за гу ба на су ве ре ни-
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тет. По со че ни са са мо ка то факт съ вет ско-ки тай ски те и съ вет ско-югос лав ски те 
проб ле ми, с ко е то не ста ва яс но как ви са точ но ме ха низ ми те на кон трол над 
дър жа ви те от об щнос тта. Със съ жа ле ние тряб ва да кон ста ти ра ме, че мо рал ни ят 
об лик на ко му нис ти чес ко то об щес тво не е обект на се ри оз на кри ти ка. Су хи те 
циф ри на ми ли о ни те жер тви в СССР, Ки тай и дру ги те стра ни, под влас тни на уто-
пич ни те идеи за ра вен ство и пла но ва ико но ми ка, не но сят след се бе си осъж да-
не то на та зи ан ти ху ман на сис те ма, осъж да не, на ко е то спра вед ли во е под ло жен 
на циз мът.  
 Дос та по-об стой но от на ци о нал на и ху ман на глед на точ ка ав то ри те ана-
ли зи рат раз па да не то на Югос ла вия, ка то тук са мо ще се за до во ля да по со ча, че 
как то ка зах по-го ре, проб ле ми те са за ло же ни още със са мо то съз да ва не на дър-
жа ва та.
 Не би ва да под ми на ва ме и пред ста вя не то ин фор ма ци я та за Бъл га рия 
от стра на на два та еки па. Прин ци пи те на „на род на та де мок ра ция“ в стра ни те от 
Източ на Евро па са под ло же ни на се ри оз на кри ти ка. Жер тви те на реп ре си и те са 
от бе ля за ни и в два та учеб ни ка, как то и учас ти е то на стра на та в по ту ша ва не то 
на „Праж ка та про лет“ през 1968 г. Проб ле ми те с тур ско то мал цин ство оба че са 
за сег на ти съв сем бег ло. Тъй ка то все още не об хо ди ма та ин фор ма ция по въп ро-
са лип сва, то ва е раз би ра е мо, но все пак мо гат да бъ дат раз гле да ни от глед на 
точ ка на по тър пев ши те и тех ни те спо ме ни за съ би ти я та. Отдел но е про пус на то 
да бъ де от бе ля за но, че на сил стве на та смя на на име на та и пос лед ва ла та „го ля-
ма ек скур зия“ през 80-те го ди ни на ми на лия век не е един стве на та реп ре сив на 
мяр ка сре щу мал цин ства та в Бъл га рия, ка то по доб ни дей ствия има и през 70-те 
го ди ни.

* * *

 В зак лю че ние бих ис кал да от бе ле жа, че кри ти ки те към ав то ри те на раз-
глеж да ни те учеб ни ци по ис то рия и ци ви ли за ция за де ве ти и де се ти клас в ни-
ка къв слу чай не са про дик ту ва ни от под це ня ва не ка чес тва та на тех ни те ав то ри. 
Сред тях има как то ут вър де ни ав то ри те ти в ака де мич ни те сре ди, та ка и учи те ли 
от во де щи сто лич ни учи ли ща. Бла го да ре ние на то ва учеб ни ят ма те ри ал е под не-
сен ув ле ка тел но и за дъл бо че но. Избо рът ми вър ху те зи из да ния бе про дик ту ван 
имен но от фак та, че те са пред по чи та ни и от по ве че то пре по да ва те ли за ра ди 
по со че ни те дос той нства. За да де ни те па ра мет ри от ДОИ и учеб ни те прог ра ми 
са ми по се бе си из ключ ват или вкар ват в ус лов ни рам ки про я ви те на на ци о на-
лиз ма и то ле ран тно то от но ше ние към мал цин ства та. В то зи сми съл ав тор ски те 
еки пи да леч над хвър лят пос та ве ни те кри те рии и пред ла гат на вни ма ни е то на 
уче ни чес ка та а у ди то рия по ли ти чес ки, со ци ал ни, ико но ми чес ки и об що чо веш ки 
проб ле ми. Съз на вам, че мно го от из ра зе ни те мне ния и пре по ръ ки труд но мо-
гат да на ме рят мяс то на стра ни ци те на бъл гар ски те учеб ни ци, ко и то след вай-
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ки изис ква ни я та на МОН, са пре то ва ре ни и без то ва от изо би лие от ма те ри ал. 
Ня кои от пре по ръ ки те би ха мог ли да на ме рят мяс то в за дъл жи тел на та под го-
тов ка. Не би ва да под ми на ва ме и меж дуп ред мет ни те връз ки, ко и то съ що би ха 
мог ли да на со чат бъл гар ско то об ра зо ва ние към по-то ле ран тен под ход спря мо 
чуж до то и ува же ние към дос той нства та на соб стве на та кул ту ра. В то зи сми съл 
из ра зя вам ис кре но то си убеж де ние, че с въ веж да не то на обу че ни е то по Меж ду-
на род но ху ма ни тар но пра во, ма кар и в рам ки те на СИП, уче ни ци те ще мо гат да 
при ла гат и на прак ти ка ху ман ни те цен нос ти на съв ре мен но то граж дан ско об-
щес тво.   

Ми рос лав Ко ев
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 V. ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ, МАЛЦИН-
СТВАТА И ОбУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В бЪЛгАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

 Тра ди ци и те, свър за ни с ос мис ля не то на проб ле ми те на на ци о нал на та 
иден тич ност и на пат ри о тиз ма, в бъл гар ско то учи ли ще не се про ме ня ли от вре-
ме то на пред де мок ра тич ния пе ри од. Ка то твър дя то ва, имам пред вид ос нов но 
учеб ни те прог ра ми, за що то имен но тях на та фи ло со фия и из вър ше ни ят вър ху 
ней на та ос но ва под бор на тек сто ве и обе ди ня ва не то им в по-го ле ми смис ло ви 
струк ту ри са най-важ ни ят фак тор, оп ре де лящ по со ки те на раз би ра не на по ня-
тия ка то на ци о нал на иден тич ност, пат ри о ти зъм, то ле ран тност и  ди а ло гич ност. 
Ра бо тя ка то учи тел ка по бъл гар ски език и ли те ра ту ра от 1985 г. и съм сви де тел ка 
и учас тнич ка в до се гаш ния про цес на пре ход, ка къв то той про ти ча в бъл гар ско-
то учи ли ще. Пър ви те про ме ни в учеб на та прог ра ма за обу че ни е то по ли те ра ту-
ра бя ха из вър ше ни още през 1990 г. и те бя ха коз ме тич ни. Изклю чи ха се твор би, 
чи е то съ дър жа ние или чи и то ав то ри бя ха свър за ни с ко му нис ти чес ка та пар тия 
и ней на та иде о ло гия (Ге ор ги Ка рас ла вов напр.). От то га ва до днес из ми на ха поч-
ти 20  го ди ни, нап ра ви ха се и дру ги про ме ни (в ко и то лич но не съм учас тва ла), 
но т. нар. учи ли щен ли те ра ту рен ка нон си ос та на поч ти неп ро ме нен. Пред по ла-
гам, че то ва се дъл жи на дъл бо кия страх от ра ди кал на про мя на в обу че ни е то по 
ли те ра ту ра, кой то ли че ше още в 1990 г. и кой то не е пре о до лян до ден-дне шен 
(съ дя за то ва и по кос ве ни при чи ни – нап ри мер дъл бо ко то не до ве рие, ко е то 
се из пит ва към тес то ва та фор ма за про вер ка на зна ни я та и уме ни я та по ли те-
ра ту ра). Оправ да ни е то си то зи страх ес тес тве но на ми ра в твър де ни е то, че об-
ра зо ва тел на та сис те ма е кон сер ва тив на и че бъл гар ско то учи ли ще има доб ри 
тра ди ции. При чи ни те му са дру ги, ня кои от ко и то ико но ми чес ки. Но цел та на 
нас то я щия тек ст не е да да де из раз на емо ции, а да от го во ри на въп ро са КАК при 
съ щес тву ва щи те об сто я тел ства и въз мож нос ти  мо же да се ра бо ти за въз пи та-
ние в то ле ран тност и ди а ло гич ност към дру гия, ка то при то ва се за па зи пат ри о-
тич но то чув ство и съз на ни е то за соб стве на кул тур на и на ци о нал на иден тич ност. 

* * *

 Ка то об ща пос та нов ка на проб ле ма пред ла гам да взе мем ста ти я та на Бо-
рис лав Ге ор ги ев, пуб ли ку ва на в сп. Ли терАту ра та, из да ние на Фа кул те та по сла-
вян ски фи ло ло гии, 2008 г., кн. 3.



135

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

Доц. д-р Бо рис лав Ге ор ги ев

гЛОбАЛИЗАЦИя И ОбУЧЕНИЕ ПО ИдЕНТИЧНОСТИ

 Реч ни ци те свър зват тер ми на “гло ба ли за ци я” с ин дус три я та. Collins 
Cobuild English Dictionary нап ри мер (кой то ни по ма га да на у чим ис тин ския ан-
глий ски, ка то “ис тин ски” е под чер та но в реч ни ка) в оби чай ния за не го неп ри-
ну ден стил пи ше, че ко га то ин дус три я та се гло ба ли зи ра или е гло ба ли зи ра на, 
ком па ни и те от ед на стра на се свър зват с ком па нии от дру ги стра ни с ог лед 
да пра вят за ед но биз нес. Гло ба ли за ция на ин дус три я та из глеж да е пър во то 
ус той чи во сло во съ че та ние, в ко е то опор на ду ма е тер ми нът “гло ба ли за ци я”. 
Има и още ед но, съ дър жа що съ щия ко рен -  гло бал но за топ ля не. Гло бал но то за-
топ ля не зву чи по-ско ро зло ве що: сне го ве те на Се вер ния и Южния по люс за поч-
ват да се то пят и ско ро над во да та ос та ва да стър чи са мо Еве рест – как то е в 
он зи не осо бе но спо луч лив по мо е му филм на Ке вин Кос тнър – “Во ден свят”. Да ли 
по ра ди гло бал но то за топ ля не или по дру га при чи на ду ми ка то гло ба ли за ция 
или ка то гло ба лен за поч ват да зву чат по-ско ро апо ка лип тич но и до ри ме дий-
но апо ка лип тич но.
 Съ щев ре мен но ко га то за го во рим за гло ба ли за ция от гле ди ще на ан тро-
по ло ги я та, ня ма как да не се се тим за гло бал но то се ло на Мар шал Мак лу ън: 
Във ве ка на елек три чес тво то – каз ва той – све тът ста ва не по-го лям от ед-
но се ло. Ето за що ос вен с ин дус три а ли за ци я та на све та (ко е то май че е ве че 
от жи вя ла вре ме то си стра те гия) аз свър звам тер ми на “гло ба ли за ци я”  пре ди 
всич ко с без проб лем но то дви же ние на гло бал ния ин фор ма ци о нен по ток в све-
та. Же ла ни е то и до ри страс тта да на у чиш не що по ве че, да зна еш не що по ве че 
от дру ги те е ос нов на та дви же ща си ла на гло ба ли за ци он ния про цес в не го ви те 
кул тур ни из ме ре ния. Зло бод нев ни ят ин фор ма ци о нен по ток те че пре ди всич ко 
на ан глий ски. CNN нап ри мер пър ви за поч на ха да из лъч ват на жи во бун та пред 
югос лав ска та Скуп щи на, поз во лил на Во ис лав Ко щу ни ца да за е ме чес тно спе че-
ле ния на из бо ри пре зи ден тски пост, до ка то бъл гар ски те те ле ви зии (и дър жав-
ни, и час тни на ци о нал ни та ки ва) спо кой но до ча ка ха на ча ло то на цен трал ни-
те си но ви нар ски еми сии, за да пре да дат кад ри те на CNN и на Euronews, ко и то 
по-не тър пе ли ви те ка то ме не ве че бя ха ви де ли ня кол ко ча са по-ра но. Све тов-
ни ят ин фор ма ци о нен по ток те че днес пре дим но на ан глий ски и по ра ди то ва 
мно го хо ра смя тат, че тер ми нът “гло ба ли за ци я” е всъщ ност ев фе ми зъм на не-
що, ко е то пре ди пет най се ти на го ди ни на ри чах ме “а ме ри ка ни за ци я”. Сим вол на 
аме ри ка ни за ци я та (гло ба ли за ци я та?) ста на Coca Cola, от ко я то – спо ред пар-
тий на та про па ган да у нас по вре ме на Ви ет нам ска та вой на – аме ри кан ски те 
аг ре со ри (днес – рей нджъ ри) са на пи ва ха по-ло шо, от кол ко то със скоч, бър бън 
или би ра. Е, днес по не зна ем, че Coca Cola е бе зал ко хол но пи тие. Бла го да ре ние на 
гло ба ли за ци я та.
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 Иден тич нос тта (т.е. са мо лич нос тта) за мен пре ди всич ко е по ли цей-
ско по ня тие. За то ва мо же би смя та ме, че ако на ре чем са мо лич нос тта “и ден-
тич нос т”, ще ли шим ду ма та от по ли цей ския й прив кус. Са мо лич ност – по ли-
цей ски дис курс, иден тич ност – фи ло соф ски дис курс. Всуе! Ето за що за мен проб-
ле мът за иден тич нос тта е неп ри я тен или по-ско ро до са ден проб лем (как то е 
впро чем с всич ки про я ви на по ли цей щи на та). 
 Проб ле мът с иден тич нос тта въз ник ва имен но по по ли цей ски при чи-
ни: да се ус та но ви точ но кой си и ка къв си и да ли всъщ ност си то зи, за ко го то 
се пред ста вяш. Един вид нав ли за не в лич но то ти прос тран ство и пог леж да не 
от въд мас ка та (ако сме юн ги ан ци) или от въд со ци ал но то ти ли це (ако сме при-
вър же ни ци на ан тро по ло ги чес ка та лин гвис ти ка).  В Еван ге ли е то по Св. ап. Ма-
тей се съ дър жа за бе ле жи те лен епи зод със Св. апос тол Пе тър: Мал ко по-сет не 
се приб ли жа ония, ко и то сто я ха там, и ка за ха на Пет ра: на ис ти на и ти си от 
тях [от пос ле до ва те ли те на Ии су са Га ли ле е ца], за що то и тво ят го вор те из-
да ва (Мат.26:73). 
 Инте рес на за по ли ци я та е ис то ри я та на лич нос тта ти и На по ле о но-
ви ят висш чи нов ник Жо зеф Фу ше из мис ля до си е то в съв ре мен ния му вид. Исто-
ри я та с до си е та та е всъщ ност по зи ти вис ти чен про ект, пряк из вод от “крис-
тал на та де тин ска меч та” на Лап лас: ако е въз мож но всич ки дан ни от ми на-
ло то да се под ре дят и об ра бо тят, ще мо же с го ля ма точ ност да се пред ска же 
как во ще се слу чи по-на та тък: ако зна ем всич ко за тво е то соб стве но ми на ло, 
лес но ще пред ви дим как ти за в бъ де ще ще пос тъп ваш в един или в друг слу чай.
 По ли цей ски ят въп рос “Кой си ти?” за съ жа ле ние (или за щас тие) ста ва 
и фи ло соф ски, ако под “фи ло со фи я” раз би ра ме вся ка ме та по зи ция на чо ве ка по 
от но ше ние на за о би ка ля щи те го ре ал ни и вир ту ал ни све то ве. Въп ро сът ста-
ва фи ло соф ски имен но по ра ди гло ба ли за ци я та: гло бал но то се ло пред по ла га съ-
вър ше но но ва си ту а ция, в ко я то дър жа ви те ста ват ма ха ли, на ци и те – ро до ве 
и т.н. Иден тич нос тта ста ва проб лем на ораз ли ча ва не то (ци ти ра ни ят в на-
ча ло то реч ник каз ва, че иден тич нос тта на чо век или на мяс то са оне зи тех ни 
ха рак те рис ти ки, ко и то ги ораз ли ча ват от дру ги те). На пръв пог лед в ораз ли-
ча ва не то ня ма ни що ло шо, за що то та ка чо век опоз на ва све та: пър во на чал но 
всич ко му из глеж да ед нак во, след то ва за поч ва да раз ли ча ва раз ни не ща в не го и 
ко га то ги е опоз нал в дос та тъч на сте пен, им да ва на и ме но ва ние. Ло шо то нас-
тъп ва то га ва, ко га то на си ла тряб ва да ус та но вя ва ме раз ли чия меж ду не ща, 
за ко и то ние по тра ди ция (или по на вик) мис лим, че са ед нак ви. Та ка нап ри мер 
око ло трис та уче ни ци в сед ми клас тряб ва ше да ус та но вят в тест по бъл гар-
ски език пос ту ли ра на та ак си о ма тич на раз ли ка, че “кра си во” и “доб ро” не са си-
но ни ми, за що то меж ду кра со та та и мо ра ла ня ма при чин но-след стве на връз ка 
(кра сив, сле до ва тел но до бър), и за мой най-го лям ужас те я ус та но ви ха, въп ре ки 
че при каз ки те (и ста ри те, и съв ре мен ни те) каз ват об що взе то об рат но то: 
Люк Ска йу о кър и Прин це са Лиа от Джор дж-Лу ка со ва та са га Star Wars са пре ди 
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всич ко кра си ви (ко е то зна чи “и доб ри”, ни що че на мо мен ти Лиа зап ри лич ва на 
ком со мол ски ор гсек ре тар); а ко га то е на ли це раз ми на ва не меж ду те зи две ха-
рак те рис ти ки, в при каз ки те обик но ве но се каз ва след но то:…ед на кра си ва, но 
жес то ка прин це са... 
 Проб ле мът с иден тич нос тта се със тои в то ва, че е въз мож но да се обу-
ча ва ме на иден тич ност. От ІХ век на сам бъл га ри те се обу ча ва ме на хрис ти-
ян ска иден тич ност. От ХІХ век на сам се обу ча ва ме и на бъл гар ска на ци о нал на 
иден тич ност (“Бол га ри но, знай своя род и език …”), ма кар че в как во точ но се 
из ра зя ва тя, ни кой не е ус пял убе ди тел но да по ка же и да до ка же. До ри бес тсе лъ-
рът “За що сме та ки ва” не пра ви то ва, за що то “та ки ва” до края си ос та ва “та-
ки ва”, от ко е то въз ник ва за ко но мер ни ят въп рос А как ви “та ки ва”?, и то ва пред-
по ла га от го вор, че бъл га ри те сме та ки ва, как ви то сме – твър де ние, оче вид но 
тав то ло гич но, на ру ша ва що пос ту ла та за ко ли чес тво то ин фор ма ция, ко е то 
тряб ва да се пре да ва в ко му ни ка ци я та. Ако гер ма не цът е под ре ден и пе дан-
ти чен, ако ита ли а не цът е ла лад жия, ка къв всъщ ност е бъл га ри нът? Изглеж-
да, че ако ед нос лов но тряб ва да на зо вем от ли чи тел ния бе лег на бъл гар ска та 
иден тич ност, тряб ва да из бе рем ду ма та… “ми мик ри я”. Бъл га ри нът умее да се 
сли ва с окол на та чуж да сре да, за да оце лее и пре ус пее, и за то ва има мно гоб-
рой ни при ме ри. Да взе мем моя ко ле га В. А. Той е ро дом от мяс то, из вес тно със 
своя ха рак те рен ди а лект, и ид вай ки в Со фия, ве че бе ше ус пял да из чис ти всич ко 
ди а лек тно от своя го вор и не про я вя ва ше ха рак тер на та диг ло сия офи ци ал но 
– до маш но. Го ди ни по-къс но бе ше ус пял се ри оз но да впе чат ли ан гли ча ни те с ан-
глий ския си, сът во ря вай ки ка лам бур, за кой то и те не би ха се се ти ли: на въп рос 
от тях на стра на как ва е не го ва та оцен ка за един бри тан ски про ект, той им 
от го во ря: It’s UK!
 Но за как ва на ци о нал на иден тич ност то га ва мо же да ста ва ду ма, след 
ка то ос нов на чер та на бъл гар ска та на ци о нал на иден тич ност е лип са та на 
иден тич ност, в об щоп ри е тия сми съл на та зи ду ма. Мо жем, раз би ра се, да на-
ме рим ду ми, ко и то при пис ват яс но ар ти ку ли ра на иден тич ност – пос ред ник, 
трик стер, мост вър ху бу шу ва ща во да, но те пак опи рат до не ве ро ят на та 
прис по со би мост и из дръж ли вост на бъл га ри на. Ако от гръц кия пан те он тряб-
ва да из бе рем бо жес тво, ем бле ма тич но за бъл гар ска та на ци о нал на иден тич-
ност, то ва неп ре мен но тряб ва да е Хер мес – вес ти те лят и пси хо пом път.
Да не го во рим пък, че през ХІХ век бъл га ри те сме би ли в ти пич на Марк-Тве но ва 
си ту а ция (ко га то ев ро пей ци те стъ пи ли на аме ри кан ския бряг, във ви зи я та на 
Марк Твен аме ри кан ци те им ка за ли “Хай де бе, от ко га ча ка ме да ни от кри е те!). 
 Го ре-до лу по съ щия на чин и ние сме би ли от кри ти. Пър во се от кри ва (!) за Евро па 
бъл гар ски ят език, ус та но вя ва се, че Све ти те бра тя са пре веж да ли на ста ро-
бъл гар ски език, след ко е то за поч ват да се изу ча ват и при до би ват ос та на ли те 
чер ти на бъл гар ска та на ци о нал на иден тич ност. 
 Но ка то из клю чим ези ка, как во дру го на Бал ка ни те пра ви от ме не бъл-
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га рин, а не сър бин, ма ке до нец, грък, тур чин, ал ба нец? Вя ра та, въз му те но ще 
до ба вят мно зи на! Та ка е. Кръ гът се стес ня ва, но все пак ос та ва да се ораз ли чи 
от ма ке до не ца, сър би на и гръ ка. При е мам, че бъл га ри и ма ке дон ци има ме ед на 
и съ ща иден тич ност (спо ред мен ма ке дон ци те днес са в го ре о пи са на та уче-
ни чес ка си ту а ция за раз гра ни ча ва не меж ду “доб ро” и “кра си во”, къ де то тряб ва 
да пот вър дят пос ту ли ра на та раз ли ка, че имат на ци о нал на иден тич ност, 
раз лич на от бъл гар ска та) и все пак ос та ват сър би нът и гръ кът. Там, къ де то 
най-страш на та псув ня сти га до май ка, е бъл гар ска зе мя, а там, къ де то най-
страш на та псув ня сти га до Бо га, е сръб ска зе мя. Отно во опи ра ме до ези ка. Оче-
вид но е, че ако ис ка ме да прив ле чем дру ги фак то ри ос вен ези ка, ко и то фор ми-
рат на ци о нал на та иден тич ност, тряб ва да вдиг нем лет ва та по-ви со ко. И да 
за го во рим за бал кан ска иден тич ност или до ри за ори ен тал ска иден тич ност 
(ти пич на та въз рож ден ска “бъл гар ска” ар хи тек ту ра мо жем да я ви дим не са мо 
по це ли те Бал ка ни, но до ри и в Близ кия из ток). Оба че не при е ма ме да мис лим за 
се бе си ка то за “о ри ен тал ци”, въп ре ки че ори ен тал ци те са спа си ли ан тич на та 
кул ту ра, из мис ли ли са араб ски те циф ри, ал геб ра та, ал го ри тъ ма, и т.н. и въп-
ре ки че ти пич ни ят За па ден Чо век с ос нов но жи тей ско мо то “Вре ме то е па ри” за 
нас, ко и то уби ва ме вре ме то си, е твър де ску чен, за що то не е ку пон джия в на шия 
си сми съл. 
 “Вди га не то на лет ва та” ве че е опит за по-гло бал но мис ле не. По-гло-
бал но то мис ле не оба че в по-го ля ма сте пен съ от вет ства на фак ти те. Ко га-
то го во рим за бъл гар ския език нап ри мер, ние заб ра вя ме та ки ва фак ти, че той 
е част от ед но ези ко во се мей ство, че той при над ле жи и към т. нар. Бал кан ски 
ези ков съ юз. Всич ко то ва го во ри по-ско ро в пол за на ре ги о нал на та, а не на на ци-
о нал на та иден тич ност. Та ка или ина че в рам ки те на Осман ска та им пе рия ние 
сме би ли ед но об що на се ле ние – хрис ти я ни, “ра я” – и в про дъл же ние на ве ко ве 
сме при до би ва ли об ща хрис ти ян ска иден тич ност. Не би ва без край но да се оп-
лак ва ме, тре во жим и до ри фрус три ра ме от то зи факт (и да пра вим мис лов ни 
гим нас ти ки от ро да на “как ви би ста на ло, ако княз Бо рис бе ше при ел хрис ти ян-
ство то от Рим, а не от Ца риг рад), за що то ня ма ни що за оп лак ва не, а тряб ва 
да из вле чем пол зи те от не го. На ли це е всъщ ност един мик ро-Евро пей ски съ юз, 
сти га бал кан ци те да си приз на ем ня кои оче вид нос ти и да не заб ра вя ме, че през 
ХІХ век Ве ли ки те си ли са дей ства ли по ме то да “Раз де ляй и вла дей”. Въп ро сът 
всъщ ност се свеж да до то ва да ли ще въз при е мем за се бе си про вин ци ал на та 
глед на точ ка на Але ко Кон стан ти нов или кос мо по лит на та глед на точ ка на 
Го ран Бре го вич (Хей, вие дру ги те – дос той ни ли сте за нас, бал кан ци те). И да-
ли ще при е мем или ще от хвър лим ва лид нос тта на ед на та ка ва оцен ка ка то 
прос ти-ав стрий ци-един-пи рон-не-се-се ти ли-да-за би ят. Е, ми да! Мо я та ор га-
ни за ция на прос тран ство то ми пред пис ва да е нор мал но на сте на та да има 
пи рон, къ де то да си за ка ча не ща та. Щом за мен та зи ор га ни за ция е доб ра, то ва 
е дос та тъч но ос но ва ние да нас то я вам вър ху нея въп ре ки въз мож ни те иро нич-
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ни ус мив ки.
 Кра ят на ХХ век ни пред ло жи да се обу ча ва ме и на дру ги иден тич нос ти. 
След ка то вя ра та в на ци о нал на та иден тич ност (има ли я, ня ма ли я) бе ше сил-
но раз ко ле ба на, на сце на та се по я ви ха дру ги иден тич нос ти, да леч по-прив ле-
ка тел ни и по-не ан га жи ра щи от на ци о нал на та. А и по-клю кар ски. След 1989 г. 
въз ник на проб ле мът с пра вос лав на та ни иден тич ност. На мно зи на тя не се 
ха ре са, за що то е твър де сел ска, а пра вос лав но то ду хо вен ство раз хож да из бо-
жия свят биб лей ски те си бра ди. Виж - па па та е не що дру го. За Да лай Ла ма – да 
не го во рим. А пък от ези ка, из пол зван в пра вос лав ния храм, ни що не мо же да се 
раз бе ре – мън ка не ня как во. А про по вед та е всъщ ност ня как во мо ра ли за тор ско 
го во ре не със се ри оз но вли я ние от  “На ръч ник на пар тий ния (или ком со мол ския) 
аги та тор”. 
 И кол ко то Ма ри ян Сто я ди нов да ни вну ша ва ше от ек ра на, че е прек рас-
но да сме пра вос лав ни и кол ко то са ми ят той да бе ше прек ра сен съв ре ме нен об-
раз на то ва, ние ня как си не въз при ех ме и не на у чих ме стоп ро цен то во пра вос-
лав на та си иден тич ност. А май че и ни ко га не сме я при е ма ли стоп ро цен то во 
– да си спом ним за уни а ти те.
 След то ва въз ник на проб ле мът с да леч по-се ри оз на та со ци ал на иден-
тич ност. Бе ем ве то, под виж ни ят те ле фон за дъл го ще ос та нат дам го са ни в 
на ше то кул тур но прос тран ство, за що то ста на ха ат ри бу ти на оп ре де ле на 
со ци ал на иден тич ност. Все ки по за мог нал се или лес но за бо га тял мъж смя та ше 
те зи ар те фак ти за не от ме нен ат ри бут на сво я та но ва биз не си ден тич ност и 
пър во то не що, ко е то пра ве ше, бе ше да се снаб ди с тях.
 Ока за се, че съ щес тву ва и сек су ал на иден тич ност. Же ни те из вед нъж 
пуб лич но по ис ка ха от мъ же те да се дър жат и в об щес тво то, и в лег ло то ка то 
ис тин ски мъ же. Мъ же те на свой ред по ис ка ха съ що то от же ни те. За го во ри се 
и за хо мо сек су ал на иден тич ност, ко е то хвър ли в до пъл ни те лен ужас най-ве че 
мъ же те, за що то взе да  ста ва яс но, че съв ре мен на та мо да ка то че ли се уп рав-
ля ва от хо ра с гей ори ен та ци я… Ха, се га, об ле чи се ка то ма не ке ни те на Вер-
са че! А ко га то сек су ал на та иден тич ност се оме ша със со ци ал на та, не ща та 
при до би ха гро тес ков вид: спом ня те ли си ви ца “Ка къв гей си, щом ня маш ви ла 
в Дра га лев ци и лук соз на ко ла? – Ти си прос то обик но вен пе де рас т”. Или ед на от 
най-чес то упот ре бя ва ни те стра те гии при гей свал ки те: две ка те го рии хо ра 
бе зус лов но про би ват в съв ре мен ния свят: ев ре и те и ге йо ве те - ти оп ре де ле но 
не си ев ре ин.
 Пос те пен но ста на яс но и дру го не що: че мо жем да си на па за ру ва ме иден-
тич ност и да сме ня ме иден тич нос ти те си спо ред окол на та сре да. Ре ша вам, че 
в то зи пе ри од от жи во та си аз съм еди-ка къв си, за що то та ка ми из на ся, изу ча-
вам чер ти те на же ла на та от мен иден тич ност и… сме ням имид жа си, как то 
се из ра зя ват жон гльо ри те с иден тич нос ти. За поч вам да се об ли чам по оп ре-
де лен на чин, на у ча вам ези ка на же ла на та от мен иден тич ност - изоб що сли-
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вам се с из бра но то от мен окол но прос тран ство.  А мо же би иден тич нос тта 
се свеж да са мо до имид жа и под по вър хнос тта на имид жа ние си ос та ва ме все 
съ щи те? Рус ки ят пи са тел Вик тор Пе ле вин каз ва чрез ус та та на Че Ге ва ра, че 
иден тич нос тта е по ред на та ин те лек ту ал на из миш льо ти на, въз ник на ла във 
връз ка с рек ла ма та и с по ли ти чес кия мар ке тинг, ко я то це ли да под ме ни същ-
нос тта ни на ес тес тве ни хо ра, ко и то вър шат то ва, ко е то е по лез но и при ят-
но за тях, без да раз миш ля ват вър ху сво и те иден тич нос ти.
 Гло ба ли за ци я та мо же би е про цес, в кой то нуж да та да из би раш иден-
тич ност от па да – бъ ди та къв, ка къв то си; бъ ди ес тес твен; не се пра ви на ня ко-
го дру ги го, за що то све тът е ша рен и ис ка ша ре ния. Ето за що “гло ба ли зи ра не” 
спо ред мен е си но ним на “ци ви ли зо ва не”. 

 Те за та в ци ти ра на та ста тия – че мо жем да се обу ча ва ме в иден тич ност, 
е осо бе но важ на, за що то тя мо же да се пе риф ра зи ра и ка то – мо жем да се обу-
ча ва ме да раз би ра ме дру ги иден тич нос ти, да ги приз на ва ме ка то рав нос той-
ни и да ги ува жа ва ме.

* * *

 На проб ле ми те на мал цин ства та об ръ ща вни ма ние На ци о нал на та прог-
ра ма за раз ви тие на учи лищ но то об ра зо ва ние и пре ду чи лищ но то въз пи та ние и 
под го тов ка (2006 – 2015 г.) В ней но то на ча ло се каз ва: Пред ла га на та прог ра ма 
е ос но ва на на раз би ра не то, че глав на цен ност в об ра зо ва тел на та сис те ма е 
де те то (уче ни кът). Вся ка идея за раз ви тие на бъл гар ско то учи лищ но об ра зо-
ва ние и пре ду чи лищ но въз пи та ние и под го тов ка тряб ва да бъ де ос мис ля на през 
приз ма та на та зи цен ност. Инте ре си те на ос та на ли те учас тни ци в об ра зо-
ва тел ния про цес – учи те ли, ди рек то ри, кме то ве и об щин ска ад ми нис тра ция, 
ми нис тър и ад ми нис тра ция на Ми нис тер ство то на об ра зо ва ни е то и на у ка-
та, из да те ли на учеб ни ци и учеб ни по ма га ла и др. – след ва да бъ дат под чи не ни 
на ос нов на та цел – оси гу ря ва не на ра вен дос тъп и ка чес тве но об ра зо ва ние 
за на ши те де ца. (подч. мое).   Ра вен дос тъп до об ра зо ва ние би тряб ва ло да се 
раз би ра и по от но ше ние на ет ни чес ка та при над леж ност, ко я то не би тряб ва ло 
да пос та вя ко я то и да би ло гру па уче ни ци в т. нар. не рав нос той но по ло же ние 
(ма кар то зи тер мин да се упот ре бя ва в друг сми съл). Та ко ва раз би ра не е вло же-
но и в ци ти ра на та На ци о нал на прог ра ма, къ де то в част II. ОСНОВНИ ПРОбЛЕМИ 
НА УЧИЛИЩНОТО ОбРАЗОВАНИЕ се со чи, че: В Бъл га рия се наб лю да ва тре вож-
но ви сок про цент на де ца та в за дъл жи тел на учи лищ на въз раст, ко и то или не 
са об хва на ти от сис те ма та на об ра зо ва ние, или впос лед ствие от па дат от 
нея. Най-го лям е от но си тел ни ят дял на де ца та от рис ко ви гру пи и в час тност 
сред ром ско то на се ле ние. Пос ле ди ца та е съз да ва не на го ле ми дис про пор ции в 
сте пен та на об ра зо ва ност, в ре зул тат на ко е то от но си тел но ком пак тни 
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гру пи ос та ват в пе ри фе ри я та на об щес тве ния жи вот и са до пъл ни тел но зат-
руд не ни в ин тег ра ци я та си. Тук е нап ра ве на и кон ста та ци я та, че то зи проб лем 
не мо же да се ре ши са мо в сфе ра та на сис те ма та на об ра зо ва ни е то, но аз бих 
под чер та ла, че ро ля та на та зи сис те ма е от осо бе на важ ност и зна че ние. Съ щев-
ре мен но ка то прин ци пи на про ме ни те, ко и то тряб ва да се из вър шат в сис те ма та 
на об ра зо ва ни е то, се по соч ват: ба ланс меж ду тра ди ци он ни те дос той нства на 
бъл гар ско то об ра зо ва ние и не об хо ди мос тта от усъ вър шен ства не и съх ра ня-
вай ки доб ри те тра ди ции, то тряб ва да се раз ви ва ка то гъв ка ва и адап тив на 
сис те ма. По-на та тък, кон кре ти зи рай ки прин ци па за рав ния дос тъп, Прог ра ма-
та обяс ня ва, че де ца та тряб ва да имат въз мож ност да по се ща ват учи ли ще, в ко-
е то ще по лу ча ват об ра зо ва ние, съ от вет ства що на пот реб нос ти те на съв ре-
мен ния жи вот. За оне зи де ца, ко и то ня мат ра вен старт (де ца, не дос та тъч но 
доб ре вла де е щи бъл гар ски език, де ца със спе ци ал ни об ра зо ва тел ни пот реб нос-
ти, де ца от со ци ал но сла би се мей ства и др.) е не об хо ди мо да се по ла гат спе-
ци ал ни гри жи с ог лед тях но то пъл но цен но учас тие в об ра зо ва тел ния про цес. 
Рав ни ят дос тъп до об ра зо ва ние не оз на ча ва ед нак ва гри жа спря мо всич ки де ца, 
а ди фе рен ци ра не на гри жа та спря мо тех ни те раз лич ни пот реб нос ти. Прог ра-
ма та по соч ва още и не об хо ди мос тта от мер ки за на ма ля ва не на броя на не об хва-
на ти те и от па да щи от учи ли ще уче ни ци в за дъл жи тел на учи лищ на въз раст. 
Сред при чи ни те за то ва тре вож но яв ле ние се по соч ват и кул тур но-пси хо ло ги-
чес ки – свър за ни с тра ди ци и те, оби ча и те, цен нос ти те на раз лич ни те ет но-
кул тур ни гру пи. От при ве де ни те об шир ни по зо ва ва ния на Прог ра ма та ста ва 
яс но, че проб ле ми те се мис лят ос нов но с ог лед на при над ле жа щи те към мал-
цин стве ни те гру пи уче ни ци (при то ва те зи гру пи се свър зват са мо с ет ни чес кия 
и вер ския прин цип, а в съв ре мен но то об щес тво съ щес тву ват и дру ги ),  но не и 
с ог лед на сре да та, в ко я то те зи гру пи се обу ча ват и ко я то съ що тряб ва да бъ де 
въз пи та ва на в кул тур на, вер ска, ет ни чес ка и т. н. то ле ран тност. 
 КАКВО се по лу ча ва на прак ти ка? 

* * *

 ОТ ЕДНА СТРАНА всич ки уче ни ци се обу ча ват по един на прог ра ма по 
бъл гар ски език и ли те ра ту ра, ос но ва ва ща се на ДОИ. В те зи изис ква ния проб ле-
ми те, свър за ни с кул тур на та то ле ран тност и с не об хо ди мос тта да ува жа ваш чуж-
ди те пат ри о тиз ми, за паз вай ки своя, прак ти чес ки не са пос та ве ни. Ако се прос-
ле дят учеб ни те прог ра ми за 7., 10.1 11. и 12. клас на бъл гар ско то учи ли ще, ще се 
ус та но ви, че то ва е та ка как то на рав ни ще очак ва ни ре зул та ти (по прог ра ма и по 
те ми), та ка и на рав ни ще по ня тий на сис те ма, ко я то тряб ва да бъ де ов ла дя на за 
съ от вет ния клас. В 7. клас у под рас тва щи те тряб ва да се из граж да ес те ти чес ко 
от но ше ние към бъл гар ска та ли те ра ту ра, наг ла са за въз при е ма не и ос мис ля-
не на ней на та на ци о нал на са мо бит ност, ху до жес твен усет и вкус към на род-
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но то твор чес тво. Уче ни кът тряб ва да мо же да ос мис ля ос нов ни те цен нос ти 
на на ци о нал на та об щност и ги от кри ва в изу ча ва ни те про из ве де ния. (подч. 
мое – А. Р.) Очак ва ни те ре зул та ти са: раз би ра не на  ос нов ни те ха рак те рис ти-
ки на на ци о нал на та об щност; ос мис ля не на на ци о нал ни те цен нос ти и иде а-
ли; поз на ва не на  ти по ло ги я та на на ци о нал ния ге рой. Уче ни ци те тряб ва: 1. Да 
ос мис лят на ци о нал ни те цен нос ти и иде а ли, раз кри ти в ли те ра ту ра та; 2. Да 
раз би рат ро ля та на ли те ра ту ра та за фор ми ра не на на ци о нал ни те цен нос-
ти; 3. Да раз гра ни ча ват ас пек ти те на на ци о нал но то (на ци о нал но прос тран-
ство, на ци о нал на идея, на ци о на лен език, на ци о на лен ге рой); 4. Да ос мис лят, 
че са въз мож ни раз лич ни ас пек ти на от но ше ние към род но то. На уче ни ци те 
тряб ва да се да де въз мож ност: 1. Да раз поз на ват в изу ча ва ни те твор би раз-
лич ни ас пек ти на об ра зи те на род но то, ка то ко мен ти рат ро ля та им за из-
граж да не на на ци о нал но са мо съз на ние. В съ пос тав ка с изу че но то по ис то рия 
да се гра ди пред ста ва та за вър хо ви мо мен ти от на ци о нал на та ис то рия. Едва 
в стан дарт 4. се по я вя ва иде я та за об що чо веш ко то, но без ак цент към мал цин-
стве на та проб ле ма ти ка. Ка то се имат пред вид ху до жес тве ни те тек сто ве, вър ху 
чи я то ос но ва тряб ва да бъ дат пос тиг на ти по со че ни те ре зул та ти (из бро я ва не то 
е озаг ла ве но Бъл гар ски ят свят в на ци о нал на та ли те ра тур на кла си ка) , ста ва 
яс но, че ак цен тът е на пъл но ед ноз на чен: на ци о нал но е рав ноз нач но на бъл гар-
ско. (Все пак тряб ва да се под чер тае, че из вес тна про мя на тук нас тъп ва с включ-
ва не то/зав ръ ща не то на твор би ка то “Не раз дел ни” - Пен чо П. Сла вей ков, „За то че-
ни ци” – Пе йо Яво ров и из “Бай Ган ьо” („На гос ти у Ире че ка”) – Але ко Кон стан ти-
нов. Имен но с включ ва не то на пос лед ния от къс са и по со че ни те въз мож нос ти 
да се пос та ви проб ле мът за от но ше ни е то свое – чуж до и уче ни ци те да ос мис лят 
ди а ло га меж ду раз лич ни кул тур ни мо де ли.) Кар ти на та в след ва щи те кла со ве е 
сход на – бо ра ви се пре дим но с по ня тия ка то на ци о на лен кул ту рен мо дел; ис то-
ри чес ка съд ба, на ци о на лен ха рак тер; на ци о нал на иден тич ност, на ци о нал но 
са мо съз на ние; на ци о нал ни иде а ли; бор ба за на ци о нал но ос во бож де ние и обе ди-
не ние и т. н. Съ щев ре мен но се по я вя ват и дру ги проб лем ни ак цен ти, свър за ни с 
уни вер сал но то: сблъ съ ци те меж ду на ци о нал но то, со ци ал но то и при но сът им 
за фор ми ра не то на кул тур на та ни иден тич ност, как то и  ак ту ал нос тта и 
ва лид нос тта на те зи сблъ съ ци в на ше вре ме. Те „от ва рят” въз мож нос ти за фор-
ми ра не на то ле ран тност и ува же ние към дру гия. Проб ле ма ти зи ра се и на ци о-
нал но то, ка то се по соч ват раз лич ни те му ас пек ти: па те тич ни ас пек ти (на ци-
о нал ния език, на ци о нал но то прос тран ство, на ци о нал на та идея, на ци о нал ния 
пан те он на ге ро и те) и не га тив ни ас пек ти (роб ско то при ми ре ние и бай ган ьов-
щи на та). Как то се виж да от при ве де ни те при ме ри, в се га дей ства щи те прог ра-
ми има прин цип ни въз мож нос ти за обу че ние, чрез ко е то да се пос тиг не въз пи-
та ние в то ле ран тно пат ри о тич но въз пи та ние. Проб ле мът е КАК и ДОКОЛКО те се 
из пол зват. То зи проб лем пък е във връз ка с дей ства щи те учеб ни ци по ли те ра ту-
ра. 
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* * *

 В един от дей ства щи те учеб ни ци за 11. клас нап ри мер – в увод на та част, 
пред ста вя ща бъл гар ска та ли те ра ту ра в пе ри о да на на ци о нал но ос во бо ди тел-
ни те бор би, че тем: Ли те ра ту ра та та Ви со ко то въз раж да не в Бъл га рия е бе ля-
за на със зна ци те на вре ме то, чи я то ху до жес тве на реф лек сия е. То ва е епо ха, в 
ко я то на ро дът ни ве че се чув ства кон со ли ди ран, ут вър дил на ци о нал на та си 
иден тич ност, поз нал се бе си и сво и те стой нос ти, сво и те яс ни ори ен ти ри в 
ис то ри чес кия си път (на ци о нал ния иде ал, на ци о нал ния език, на ци о нал на та ис-
то рия). До мог нал се да поз на ни е то за на ци о нал но то, бъл га ри нът все по-це ле-
на со че но и ак тив но мис ли и ра бо ти за сво е то ос во бож де ние. Пос лед ни те две 
де се ти ле тия на 19. век са вре ме то на ор га ни зи ра но то ре во лю ци он но дви же ние, 
на на ци о нал но ос во бо ди тел ни те бор би. Вре ме слав но, но и страш но. Вре ме на 
дей стве но сво бо до лю бие и жер тво го тов но об ри ча не пред ол та ра на сво бо да-
та, но съ що та ка на жес то кост, на си лие и роб ски страх (напр. Април ско то въс-
та ние) (Бул вест 2000). В друг учеб ник – пак в увод на та част, ко я то оба че за я вя ва, 
че ще пред ста ви бъл гар ска та ли те ра ту ра до Осво бож де ни е то, е на пи са но: И 
ако „вре ме то е в нас и ние сме във вре ме то” е ед на от ем бле ми те на осъз на-
ва щия се ка то тво рец на ис то ри я та въз рож ден ски чо век, осъ щес твя ващ се бе 
си пре ди всич ко ка то об вър зан с об щнос тта, то по доб но вза и мо дей ствие се 
осъ щес твя ва и в ли те ра ту ра та на Въз раж да не то, ко я то съ би ра в кул тур на 
мно жес тве ност сво е то, на ци о нал но спе ци фич но то, ко е то е „ в нас”, и об що-
ев ро пей ско то, в ко е то „сме” (Си е ла). Ка то ос та вим нас тра на сти ла на от къ си те 
(при вид но раз ли чен, но всъщ ност дос та схо ден), пра ви впе чат ле ние раз лич ни-
ят под ход при пред ста вя не то на пе ри о да. Пър ви ят от къс го во ри с език, кой то се 
ос но ва ва вър ху иде я та за юна ка и вра га и кой то труд но би обу чил под хо дя що 
уче ни ци, на ко и то пред стои жи вот в обе ди не на Евро па, въз при е ла прин ци пи те 
на то ле ран тнос тта и ди а ло гич нос тта. (То ва ли чи и в на чи на, по кой то е онас ло-
вен уво дът.) Вто ри ят от къс, ако не дру го, по не яс но от гра ни ча ва ли те ра тур но 
от об що со ци ал но прос тран ство и за да ва кон тек ст, в кой то се от ва рят по ве че 
въз мож нос ти за под хо ди, про чи ти и ди а ло зи меж ду вклю че ни те в прог ра ма та, 
а и дру ги твор би. В не го нап ри мер е ци ти ран Лев ски с ми съл та му за вре ме то и 
по то пе нос тта на чо ве ка в не го, ко е то са мо по се бе си е доб ра от прав на точ ка. 
Съ пос тав ка та мо же да про дъл жи с пог лед вър ху пред ста вя не то на Ва зов. В пър-
вия учеб ник че тем: Днес не го во то ли те ра тур но де ло е фе но ме нал но с обе ма, 
мно го жан ро вос тта и все об хват на та си те ма ти ка. А за „за къс ня ло то пле ме” 
то га ва – в на ве че ри е то и зо ра та на Осво бож де ни е то, то е фе но ме нал но с ха-
рак те ра, нас тро е ни я та, усе ща ни я та, ко и то из ра зя ва. В не го го во ри на ро дът. 
Го во ри за се бе си и на се бе си. На гра ни ца та меж ду две епо хи – въз рож ден ска та 
и сле дос во бож ден ска та, той тър си сво и те из кон ни на ци о нал ни доб ро де те ли и 
оп ре де ля ду хов но то съ дър жа ние на по ня ти е то Ро ди на. Във вто рия учеб ник Ва-
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зов е пред ста вен встъ пи тел но САМО чрез мне ния и оцен ки, ко и то да ват за не го 
съв ре мен ни ци и из сле до ва те ли на ли те ра ту ра та от раз лич ни епо хи и с раз лич-
но от но ше ние към Ва зов. Изво дът се на ла га – еди ни ят учеб ник го во ри на прин-
ци па magister dixit, дру ги ят – про во ки ра ди а лог и не ед ноз нач ност в оцен ки те. 
 При ме ри те, ма кар и бег ли, раз кри ват две раз лич ни по ле та, в ко и то мо же 
да се осъ щес твя ва обу че ни е то по ли те ра ту ра – до ри в рам ки те на съ щес тву ва-
щи те учеб ни прог ра ми. Факт е, че ре ал но обу че ни е то се осъ щес твя ва по-ско ро 
в ед но то от тях – оно ва, в кой то ди а ло гът се све ден до ми ни мум. Та ка че, ма кар 
прог ра ма та да да ва из вес тни въз мож нос ти да се ра бо ти за то ле ран тен пат ри о-
ти зъм (раз би ра се, по-ско ро им пли цит ни), те ре ал но не се из пол зват. Бъл гар ско-
то учи ли ще про дъл жа ва нас той чи во да обу ча ва уче ни ци те чрез ли те ра ту ра та 
пре ди всич ко в пат ри о ти зъм от ти па на он зи, ха рак те рен за 19. век – вре ме то 
на на ци о нал ни те дър жа ви. То ва обу че ние пред по ла га за дъл жи тел но да се про-
ти во пос та вят доб ри ят и ло ши ят, вра гът и юна кът. И ко га то в 11. клас за поч не 
ра бо та с оне зи тек сто ве, ко и то са свър за ни с уни вер сал ния сю жет, у уче ни ци те 
ве че са съз да де ни наг ла си, ко и то пред пос та вят до го ля ма сте пен че те не то на 
тек сто ве те. 

* * *

 Ина че ка за но, обу че ни е то по ли те ра ту ра по-ско ро не въз пи та ва в то ле-
ран тност, в раз би ра не и ува же ние към дру гия – най-ве че в ет ни чес ки план: та зи 
проб ле ма ти ка прос то от със тва. Та ка, как то по ня ти е то ТОЛЕРАНТНСТ от със тва от 
по ня тий ния апа рат, за ло жен в учеб ни те прог ра ми. Съ щев ре мен но уче ни ци те се 
въз пи та ват, ес тес тве но, не са мо в учи ли ще, а и в сре да та, в ко я то жи ве ят, ко е то 
пред по ла га вли я ние и на ме ди и те, и на ули ца та, и на раз лич ни суб кул ту ри. Чес-
то те зи вли я ния са свър за ни с на ци о на лис тич ни наг ла си, ко е то во ди до аг ре сив-
ност спря мо дру гия, ет ни чес ки и/или вер ски раз лич ния. Та ка нап ри мер – ако 
яв ле ни е то „Азис” се от ри ча по при чи ни, свър за ни въ об ще с чал га кул ту ра та или 
със сек су ал ни те пред по чи та ния на пе ве ца, той би ва от ри чан чрез ква ли фи ка-
ци я та „ци га нин”, обик но ве но прид ру же но от „мръ сен”, „до лен” и т.н. И мал ци на 
са склон ни да от че тат и фак та, че из пъл ня ва ве ли ко леп но „Ху ба ва си, моя го ро” 
– ед но от пес ни те, оп ре де ля ни ка то „най-бъл гар ски”. И още – в пре са та мо жем 
да про че тем: Тряб ва ли да се про съл зя ва ме, ко га то на у ча ва ме, че 200 000 бъл гар-
че та са ро де ни в дру ги стра ни. Или да се гне вим, че де сет ки се ла са за тег на ти 
с пръс те ни от ром ско на се ле ние. Чо веш ки съ щес тва със 70% пъл на нег ра мот-
ност.
 Естес тве но те се са мо ор га ни зи рат на пе ще рен прин цип. Жиз не на та им 
стра те гия е да не се ра бо ти. Пре жи вя ват ден за ден. Отдав на се вър ти мощ на 
цен тро фу га: ви со ка смър тност, ви со ка раж да е мост и поч ти ну ле ва стой ност 
на со ци а ли за ция.
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 Прог но за та за те зи бъл гар ски граж да ни е ужас на. Сли за не на до лу по 
спи ра ла та на ево лю ци я та до ор да та, глут ни ца та. Да при пом ним, ни що не е 
та ка прос то, как то из глеж да. Ста ва ду ма за хо ра, ко и то имат съх ра не на ар ха-
ич на па мет за но мад ство. Да си взе меш хра на и оти деш на пик ник, да на пус неш 
ом ръз на лия ти до смърт дом не е съ що то. Оттук и труд нос тта да се со ци а-
ли зи рат, да се обу ча ват про дъл жи тел но с го ди ни, за да до ча кат сво е то лич но 
бла го ден ствие. Хо ра, ко и то кон ста ти рат проб ле ма кол ко то щеш. Орга ни за-
ции за за щи та на...  Имат си да же спе ци фи чен жар гон. Ня ма ло ро ми и лум пе ни, 
има ло бъл гар ски граж да ни.
 По ли ти ци те съ що се пра вят на не раз би ра щи.
 Игра ят си на кой си е на у чил уро ка по ус во я ва не на ев фе миз ми. Тряб ва-
ло да се ин тег ри ра ме. Ами ин тег ри рай те дъ ще ря си или ва шия син. Всъщ ност 
те ви на ги имат пред вид дру ги те. Сво и те де ца ин тег ри рат енер гич но на За-
пад. През то ва вре ме от гле дах ме със со ци ал ни те фон до ве хи ля ди хо ра, ко и то 
ни ко га, ама ни ко га ня ма да за поч нат ра бо та. Го то ви са да кра дат дър ва, ток, 
сел скос то пан ски труд, чуж ди ве щи, да ро вят в бок лу ци те. Лум пе ни те про из-
веж дат и въз пи та ват са мо лум пе ни. За кон, схо ден с дру ги би о ло гич ни за ко ни. 
Те зи тъл пи не приз на ват и не раз би рат как во е лич на соб стве ност. Раз да ва ме 
по мо щи ка то хе ро ин и ре зул та тът е аб сти нен ция, прид ру же на с гър чо ве. Усе-
ща не то за про ку де ност в соб стве на та ни стра на ви тае на о ко ло. Отдав на е 
из вес тно, ня ма ра дост и щас тие от жи вот меж ду стра да щи хо ра. Към тях се 
ус тре мя ват по ли ти ци с мно го ло ша хи ги е на. Чу ва ли ли сте ня кой от тях да го-
во ри на ясен и ис крен бъл гар ски език за то зи най-ва жен из меж ду важ ни те проб-
ле ми.
 Бю рок ра ци я та е ка то доб рия и лош хо лес те рин. Нуж на е, но мо же и да 
уби ва.
 Ще ги поз на е те по де ла та, но и по ези ка. Чуй те ги как го во рят: В та зи 
връз ка...  Що се ка сае...  За я вя вам най-от го вор но...  Относ но... В по ли ти чес ко то 
прос тран ство...  Ние ще по доб рим со ци ал но то, ико но ми чес ко и въ об ще бла го-
със то я ни е то на...  Искам от но во да пов то ря...  Не на пос лед но мяс то...
 По то зи лек си кон ще поз на е те най-от вра ти тел но то со ци ал но жи вот-
но - бю рок ра та. Той е по-ба вен и от трик ра ко ма га ре.
 Исти на та е, че ние гу бим бъл гар ско то и то се под ме ня не у сет но. На ши-
те май ки раж дат 4 пъ ти по-мал ко от ос та на ли те. Как ще се по чув ства те, ако 
ви съ об щят, че Со фия и кой то ис ка те наш град си е един ка тун в срав не ние с 
Рей кя вик или Брюк сел. Бъ де те си гур ни, че е та ка. Или че ром ска та би то ва кул-
ту ра в срав не ние с бъл гар ска та се от на ся та ка, как то бъл гар ска та към ев ро-
пей ска та.
 Стоп! Поз на то, на ли? Айде чуп ка та!
 Остре не то на ку чеш ки те зъ би не е го во ре не то на XXI век.
 Чу ва ме крес льов ци те как по е мат въз дух, но и пом ним как Ра дич ков ре че 
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- „ Бъл гар ски ят на род по ди вя...“
 Оттук оба че ста ва слож но. И във Фран ция е слож но. В Евро па за поч ва. 
Фло ри да се пре пъл ва с ла ти но а ме ри кан ци. Бо га ти те про да ват и на пус кат. Вие 
тру па те, ние ще ви го взе мем. Изглеж да, проб ле мът е пла не та рен. На Са турн 
по пръс те ни те да се раз се лим, пак ще от не сем то зи хо мо де фект със се бе си. 
Оста ре ли ега ли тар ни раз съж де ния оба че ня ма да свър шат ра бо та. Го нит ба-
та про дъл жа ва.
 А у нас ?
 Да за поч нат да го во рят мъд ре ци те.
 Иска ме да ги чу ем, за що то ста ва ду ма за на ша та стра на, за де ца та ни, 
ко и то ис ка ме да се вър нат. Вяр ва ме на пи са те ли те, на пси хи ат ри те, на ня кои 
жур на лис ти, на мал ко по ли ти ци, но не на ата ку ва щи те с пси хо-ха рак те ро ви 
проб ле ми. Тях пък ще ги поз на е те по хи ля ди те неп ро че те ни кни ги, по ръ ко ма ха-
не то, пу ле не то и гри ма си те до сущ по ред ния ла ти но се ри ал, но за не щас тие с 
на рас тва ща пуб ли ка.
 Ня ма да ми ря сат, до ка то не под па лят Бъл га рия от че ти ри те стра ни.
След ко е то те зи ко ло сал ни ро до люб ци ще емиг ри рат, за да ос реб рят ве ли чес-
тве ния си пат ри о ти зъм в стра ни, ко и то до вче ра са клей ми ли ге рой ски. Нак рая 
ще ги из дир ват един по един, за да се ус та но ви, че ис тин ски те ви нов ни ци сме 
ние.
 То ва, ко е то мо жем да нап ра вим се га, без да се ба вим, е да ви дим, че има и 
друг път.
 Та ка на ре че ни те лум пе ни би тряб ва ло да са още по-лум пе ни. За що то са 
ос та ве ни на про из во ла да се ски тат ка то след тер мо яд ре на ка тас тро фа и да 
се хра нят с ра ди о ак тив ни бок лу ци.
 Ня ма да го во рим за меж ду на род ни прог ра ми. Всич ко е из го во ре но. Ня кои 
пос тро и ха хо те ли с ку хи тух ли от тър ка ля не на праз ни ду ми. (Мая и Хрис то Ра-
че ви, в. Стан дарт, 2006 г.)
 Не че по доб ни ма те ри а ли се че тат от уче ни ци те. Те се че тат оба че от ро-
ди те ли те, а ня кои от тях ги и при е мат ка то своя по зи ция. И от тук – не тър пи мост 
и аг ре сив ност. Ко и то са ми по се бе си не са бе лег на ци ви ли зо ва ност, по не не та-
ка ва, ко я то е съ от вет на на 21. век и на про це си те на обе ди ня ва не на Евро па и на 
гло ба ли за ци я та. Ци ви ли зо ва ност, ко я то пред по ла га да мо жеш да бъ деш не са мо 
граж да нин на сво я та дър жа ва, но и граж да нин на све та.

* * *
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 1.Ва ри а ции вър ху проб ле ма, ос но ва ни вър ху бъл гар ска та ли те-
ра ту ра

 1.1. Аспек ти на род но то у яво ров.

 Яво ров е мо де рен по ет, в чи е то твор чес тво мо же да се прос ле ди раз-
ви ти е то  на иде я та за род но то – пре хо дът от ней но то ос мис ля не в рам ки те на 
въз рож ден ска та ес те ти чес ка па ра диг ма към ос мис ля не то й в кон тек ста на мо-
дер ни те ес те ти чес ки идеи, ут вър жда ва ни от кръ га „Ми съл”.  В твор би те от сти-
хос би ри ка та „Сти хот во ре ни я” 1901 г. ро ди на та се ос мис ля ка то вис ша цен ност, 
съ щес тву ва ща вън и не за ви си мо от чо ве ка, как то то ва е тра ди ци он но за въз-
рож ден ска та ес те ти чес ка па ра диг ма. Ней ни ят об раз е обек ти ви ран в кон крет ни 
ге ог раф ски ре а лии - Вар дар, Стру ма, Ма ри ца, Бал ка на, Стран джа, Пи рин, Чер но 
мо ре, Албан ска та пус ти ня и т.н. Импли цит но при със тва на ци о нал но ос во бо ди-
тел ни ят иде ал, кой то ос та ва не о съ щес твен след Осво бож де ни е то (пър ва та от 
че ти ри те “Хай душ ки пес ни” - пос лед ни те сти хо ве на вся ка стро фа чер та ят ре ал-
на та юж на гра ни ца на Бъл га рия в ней ни те ет ни чес ки гра ни ци). Съ щев ре мен но 
при със тва връз ка та май ка - ро ди на, в рам ки те на ко я то  ро ди на та се сак ра ли зи-
ра; тя е ол тар, пред кой то чо ве кът тряб ва да се жер тва. В то зи сми съл чув ство то 
са ро ди на е ос но ва за пос ти га не на съз на ние за об щност меж ду хо ра та. Нес-
лу чай но и у Яво ров по доб ни тек сто ве са до ми ни ра ни от при със тви е то на ко-
лек тив но то НИЙ. В та ка очер та ни те осо бе нос ти на Яво ро ва та ин тер пре та ция на 
на ци о нал на та те ма ти ка, кон кре ти зи ра на в об ра за на ро ди на та и в от но ше ни е то 
чо век – ро ди на, мо гат да се раз че тат и ня кои от тлас ква ния от тра ди ци он но то. 
Та ка нап ри мер под ви гът се оказ ва вън от твор чес ки те виж да ния на Яво ров, а то-
ва оз на ча ва, че чо ве кът е об ре чен да не мо же да пре о до лее стра да ни е то, по ро-
де но от съз на ни е то за не въз мож ност да се пос тиг не оп ре де ле на та цел. Окон ча-
тел но то раз гра ни ча ва не от тра ди ци он на та па ра диг ма у Яво ров се осъ щес твя ва 
в по е ма та “Нощ”, къ де то при чи ни те, пре че щи на чо ве ка – из пит ващ ве че чув ство 
на са мо та -   да “на чер тае кръс т” пред ол та ра на ро ди на та, са вът ре у са мия не го. 
То ва е от прав на та точ ка, от ко я то Яво ро ва та по е зия все по ве че ще се су бек ти ви-
зи ра. В сти хот во ре ни е то “Ро ди на” (въ веж да що в ци къ ла “Проз ре ни я”) ро ди на та 
ве че ще бъ де ос мис ле на ка то аб со лют но су бек тив на цен ност. На ча ло то на по-
е ти чес кия тек ст: Оби чам те, ро ди но – е ези ко во кли ше. То оба че е из пол зва но 
са мо ка то от прав на точ ка за един тек ст, кой то по прин цип бя га от вся ка кли ши-
ра ност. Сле до ва тел но фун кци я та на по доб но на ча ло мо же да се ос мис ли ка то 
по соч ва не към оп ре де ле на па ра диг ма (ста ра та), ко я то ще бъ де пре о до ля ва на в 
раз ви ти е то на тек ста (в сми съл - от ри ча на). Дей стви тел но въп ро си те, пос та ве ни 
във вто ра та и тре та та стро фа, пос та вят под съм не ние ро ди на та ка то вис ша обек-
тив но съ щес тву ва ща цен ност. Вто ра та част на тек ста (ІV-VІ стро фа) ак ту а ли зи ра 
на ча ло то на Еван ге ли е то по св. ап. Йо ан: “В на ча ло то бе Сло во то…”. Сло во то е 
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един стве на та ре ал ност, в ко я то мо же да съ щес тву ва ро ди на та, а сло во то се но си 
от чо ве ка. Чо ве кът е сре до то чие на всич ко. 
 Те зи об щи вну ше ния оба че при Яво ров са пос тиг на ти без ка те го рич но 
под чер та ва не на на ци о нал на та при над леж ност и ет ни чес кия про из ход на ли-
ри чес ки те пер со на жи. Ако в сти хот во ре ни е то „За то че ни ци” те са бъл га ри, то 
в „Армен ци”, как то ли чи от заг ла ви е то ста ва ду ма за съд ба та на друг на род, то 
„Нощ” и „Ро ди на” на пъл но от хвър лят мо ти ва за на ци о нал на та при над леж ност 
ка то не об хо дим за из граж да не на по е ти чес кия сми съл, свър зан с проб ле ма за 
от но ше ни я та чо век – род но, а „Евре и” още в заг ла ви е то си из пол зва име то на ед-
на на род нос тна об щност по-ско ро ка то сим вол, от кол ко то в не го во то кон крет-
но зна че ние. 
 Сти хот во ре ни е то „За то че ни ци” е вклю че но, спо ред но ва та учеб на прог-
ра ма, в учеб но то съ дър жа ние за 7.  клас. Пре ди не го во то изу ча ва не уче ни ци те за 
раз глеж да ли твор би на Бо тев и на Ва зов, ко е то ги е за поз на ло с ос нов ни те осо-
бе нос ти на най-раз прос тра не ния въз рож ден ски на чин на мис ле не по проб ле-
ми те на на ци о нал но то и пат ри о тиз ма във „ви со ко то” иде о ло ги чес ко прос тран-
ство. Яво ро ва та твор ба пред ла га въз мож нос ти да се проб ле ма ти зи ра то зи на-
чин на мис ле не чрез съ пос тав ка на „За то че ни ци” с по со че ни те Яво ро ви твор би 
(или са мо ня кои, или са мо час ти от тях), със ре до то че на имен но вър ху иде я та, че 
ко га то се го во ри за от но ше ни е то чо век – ро ди на, то те зи по ня тия не на зо ва ват 
неп ре мен но са мо бъл га рин и бъл гар ско, Бъл га рия. За уче ни ци те в 7. клас ве-
ро ят но най-дос тъп на ще бъ де съ пос тав ка та меж ду „За то че ни ци” и „Армен ци”. Тя 
мо же да бъ де ос но ва на вър ху след ни те при мер ни въп ро си:

•	 Как ви ис то ри чес ки съ би тия вдъх но вя ват на пис ва не то на твор би те?
•	 Как во е ха рак тер но за ис то ри чес ка та съд ба на два та на ро да, ви зи ра ни в 

тях, в съ от вет ния ис то ри чес ки мо мент?
•	 Как во е об що то в та зи ис то ри чес ка съд ба?
•	 За що и в два та тек ста на ци о нал на та при над леж ност не се спо ме на ва? 

Тя е по со че на са мо в мо то то („За то че ни ци”) и в заг ла ви е то (”Армен ци”).

 Вър ху ос но ва та на от го во ри те на уче ни ци те мо гат да се нап ра вят из во ди 
за то ва, че дра ма тич ни те ис то ри чес ки съ би тия не са мо раз де лят и из пра вят ед-
ни сре щу дру ги на ро ди те и хо ра та, но мо гат и да ги съ би рат – в бол ка та от раз-
къ са на та връз ка с род но то. В то зи кон тек ст мо же да се про че те сти хот во ре ни е-
то „Евре и”. Но во то учеб но съ дър жа ние в 5. клас въ веж да та зи те ма чрез пог лед 
вър ху ми то ло ги я та и вър ху ре ли ги я та на ев ре и те. Про чи тът не би ва да има за 
цел как ви то и да би ло ли те ра ту ро вед ски ана ли за ци он ни наб лю де ния, а прос то 
раз би ра не на об щия сми съл на твор ба та, в ко я то ев реи е рав ноз нач но на веч ни 
скит ни ци, въп лъ ти ли бол ка та от раз лъ че нос тта с род но то. А тя е ед нак ва и не за-
ви си от на ци о нал на та и ет ни чес ка та, от кул тур на та и вер ска та при над леж ност. 
 Та зи те ма мо же да на ме ри сво е то ес тес тве но про дъл же ние в 11. клас, 
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ко га то твор чес тво то на Яво ров се изу ча ва по-сис тем но и под роб но. То га ва е 
под хо дя що да се прос ле ди раз ви ти е то на проб ле ма не са мо у Яво ров, а и в ця-
лос тна та ни ли те ра тур но ис то ри чес ка тра ди ция. Откъ сът от „Нощ” (а и ця ла та 
твор ба) и сти хот во ре ни е то „Ро ди на” мо гат да се ко мен ти рат вър ху ос но ва та на 
въп ро си ка то след ни те:

•	 Как се про ме ня въз при е ма не то на ро ди на та от чо ве ка?
•	 Как ви об ра зи при е ма род но то?
•	 Как се пре ос мис ля ро ди на та ка то цен ност?
•	 Как ви при чи ни обус ла вят то ва пре ос мис ля не? 

 Наб лю де ни я та мо гат да се раз гър нат и  вър ху наб лю де ния вър ху чер ти 
от по е ти ка та, за да се стиг не до из во да за про мя на на ес те ти чес ка та па ра диг ма, 
пре диз ви ка на от про мя на та в све то у се ща не то на чо ве ка, кой то но си мо дер на 
ду ша, кой то е над мог нал рам ки те, на ло же ни от де вет най сто то сто ле тие. Та ка се 
„от ва ря” ед на те ма, ко я то мо же да на ме ри сво е то ес тес тве но про дъл же ние в 12. 
клас, ко га то се об съж да по е зи я та на 20. го ди ни и ко га то проб ле ми те за род но то 
се пов ди гат с но ва си ла. За да се нап ра ви то ма оба че, е не об хо ди мо спе ци ал но то 
же ла ние на учи те ля по бъл гар ски език и ли те ра ту ра, за що то те зи проб ле ми не 
на ми рат спе ци ал но мяс то в прог ра ма та, а са мо се спо ме на ват в об зор ни те уро ци.
 
 1.2. Обра зи на тур чи на в бъл гар ска та ли те ра ту ра.

 По не же учи лищ ни ят ли те ра ту рен ка нон съ дър жа в го ля ма та си част 
твор би, от на ся щи се до пе ри о да на на ци о нал но-ос во бо ди тел ни те бор би, тур-
чи нът ка то пра ви ло не се раз поз на ва ка то ДРУГ, а ка то ВРАГ. В рам ки те на то ва 
про ти во пос та вя не се мис ли Бо те ва та по е зия, Ва зо ва та „Епо пея на заб ра ве ни те”, 
Ва зо ви ят ро ман „Под иго то” и т. н. То се оказ ва иде о ло ги чес ка рам ка, ко я то пре-
доп ре де ля че те не то на тек сто ве те – те се оказ ват не из точ ник на ин фор ма ция 
са ми по се бе си, не из граж да щи об ра зи на све то ве, а ед ва ли не прос то до ка за-
тел ство за съ щес тву ва не то на рам ка та. А дей стви тел на та кар ти на е по-дру га.
 Тур чи нът в ци ти ра ни те твор би от кла си ка та е ви дян в ед на от сво и те ро-
ли – ка то учас тник във „ви со ка та” бит ка, ко я то тряб ва да от во ю ва бъл гар ско то от 
ос ман ско то, ко е то го зав ла дя ло пре ди че ти ри ве ка и по ло ви на. В та зи ро ля той 
на ис ти на е по ро би тел. То ва е и сми съ лът на Бо те ви те сти хо ве: но сър це, май ко, 
не трае да гле да//тур чин че бес ней над ба щи но ми ог ни ще.  „Тур чин” в слу чая 
е ху до жес тве но сред ство – тро па, ко я то на зо ва ва им пе ри я та чрез ет ни чес ка-
та при над леж ност на при ви ле ги ро ва но то на се ле ние в нея.  А гла го лът бес ней 
е прос то ме та фо ра, ко я то оба че обик но ве но се че те твър де бук вал но.  Но не е 
са мо тур чи нът е по со чен ка то по тис ник и враг у Бо тев. По тис ни кът е мно го лик 
и хи пос та зи те му са нав ся къ де във вре ме то и в прос тран ство то, ко е то доб ре 
се че те в твор би ка то „Еле ги я” и „Бор ба”. То зи проб лем оба че ка то че так тич но 
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е за о би ко лен в учеб ни ци те (Бул вест 2000 и Си е ла). А имен но Бо те ва та по е зия 
поз во ля ва да се про во ки ра раз го вор за пре о до ля ва не то на ед ноз нач нос тта, ко-
я то по ня ти е то роб ство има във въз рож ден ска та ли те ра ту ра. Ка то се съ пос та вят 
нап ри мер „Къ де си вяр на ти лю бов на род на” (в  пъл ния ва ри ант на тек ста) и „Ста-
ни, ста ни, юнак бал кан ски” на Чин ту лов и по со че ни те твор би на Бо тев. Въп ро си-
те, ко и то мо гат да се об съж дат, са нап ри мер:

•	 Как Чин ту ло ви те твор би гра дят об ра за на вра га? Ця лос тен ли е той? Как-
ви при чи ни по соч ват твор би те за та зи не го ва ро ля?

•	 Как Чин ту ло ви те твор би гра дят об ра за на юна ка? Ця лос тен ли е той? Как-
ви при чи ни се по соч ват за не об хо ди мос тта той да се съ бу ди, да ста не? 
Как при със тва проб ле мът за не го ва та мо ти ви ра ност в бит ка та с вра га?

•	 Как ви про ме ни пре тър пя ва об ра зът на вра га у Бо тев? Как ще се ко мен-
ти ра от ка зът от ет ни чес ко то му оп ре де ля не ка то тур чин в по со че ни те 
твор би?

•	 Как ви про ме ни пре тър пя ва об ра зът на юна ка? Как во се случ ва с не го вия 
ми то ло ги чен оре ол, вну шен от Чин ту ло ва та по е зия? (пос лед на та стро фа 
на „Еле ги я” и др. твор би)

 По до бен раз го вор би имал сми съл в след ни те по со ки:
•	 Изво ди те, до ко и то ще се стиг не, са един от ар гу мен ти те в за щи та на те-

за та, че Бо те ва та по е зия пред став ля ва етап в раз ви ти е то на въз рож ден-
ска та ли те ра ту ра, кой то да леч над мог ва пос тиг на то то;

•	 Раз ко ле ба ва се убе де нос тта, фор ми ра на у уче ни ци те, че меж ду тур чин и 
по ро би тел/враг има знак за ра вен ство;

•	 Отва ря се прос тран ство за про дъл жа ва не на раз го во ра и вър ху ос но ва-
та на Ва зо во то твор чес тво, къ де то об ра зът на тур чи на да леч не е ед ноз-
на чен.

 Та ка проб ле мът мо же да на ме ри сво я та ес тес тве на до раз ра бот ка във Ва-
зо ви те твор би „Епо пея на заб ра ве ни те”, „Под иго то”, „Една бъл гар ска” и др. Осно-
ва та тряб ва да се пос та ви още в 7. клас, къ де то се изу ча ват ода та „Опъл чен ци те 
на Шип ка” и раз ка зът „Една бъл гар ка”. Ода та да ва доб ра въз мож ност да се нас-
то я ва вър ху ораз ли ча ва не то  меж ду бунт, ре во лю ция и вой на. Обра зът, кой то 
Ва зов гра ди, е на ед но сра же ние, ко е то е част от Рус ко-тур ска та вой на 1877-78 г. 
(ко я то ние на ри ча ме „ос во бо ди тел на”, а от там и ца ря – Осво бо ди тел, ма кар той 
да е на ре чен та ка по съв сем дру га при чи на, ня ма ща ни що об що с нас). И в то ва 
сра же ние бъл гар ски те опъл чен ци са ви де ни от по е та ка то без при мер но ге ро-
ич ни и жер тво го тов ни. Те зи тех ни ка чес тва не тряб ва оба че да се под чер та ват, 
ка то се из тък ва, че – ед ва ли не – тур ска та вой ска бе зос но ва тел но се стре ми 
към по бе да. Раз ка зът „Една бъл гар ка” пък да ва въз мож ност да се ви ди об ра зът 
на тур чи на в кла си ка та ни от друг ъгъл – ъгъ ла на все кид нев но то, на би то во то 
прос тран ство, къ де то се про я вя ва пре ди всич ко чо веш ко то – ако го има. За що то 



151

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

и в две те си сре щи – със зап ти е то и с ка лу ге ра – Ба ба Илий ца би ва обиж да на и 
ру га на. С та зи раз ли ка оба че, че тур чи нът я чу ва, раз би ра я и в край на смет ка й 
по ма га – и то в ед но „смут но вре ме”, как то го на ри ча са ми ят Ва зов. А ка лу ге рът 
не пра ви то ва – по мощ от не го ге ро и ня та не по лу ча ва. 
 По со че ни те об ра зи на тур чи на не ви на ги съ щес тву ват яр ко от кро е ни и 
ораз ли че ни един от друг. Обик но ве но се преп ли тат, ко е то е доб ре вид но в „Под 
иго то” на Ва зов, къ де то чо ве щи на и жес то кост се преп ли тат без ог лед на на ци-
о нал на та при над леж ност на ге ро и те. На род нос тна та при над леж ност всъщ ност 
не е пред мет и по вес тта „Чи чов ци”. За то ва ро ма нът и по вес тта мо гат да пос лу жат 
ка то ос но ва за раз го вор, свър зан с те ма та за ет ни чес ка та кар ти на, ко я то Ва зов 
гра ди. Опор ни мо гат да бъ дат въп ро си ка то:

•	 Как ва пред ста ва са съ жи тел ство то на бъл га ри и тур ци гра дят твор би те?
•	 Как по вес тта гра ди пред ста ва та за стра ха от ко на ка?
•	 Кой е бе ят в ро ма на? С как ви чер ти е пред ста вен?
•	 Кой е Емек сис Пех ли ван? Жес то кос тта, ко я то про я вя ва, има ли об що с 

по ли ти чес ка та си ту а ция?

 Раз го во рът би след ва ло да се про дъл жи със „За пис ки по бъл гар ски те 
въс та ни я” на За ха ри Сто я нов, за да се нап ра вят по-ва лид ни из во ди за на чи на, по 
кой то епо ха та гле да на проб ле ма. Откъ си от За ха ри-Сто я но ви те „За пис ки”, ко и то 
мо гат да пос лу жат в слу чая, мо гат да се взе мат от гла ва та „Лов чен ски ят зат вор” 
нап ри мер.
 Пъс тра та кар ти на, в ко я то мо же да се ви ди и то ле ран тност, и край на та й 
лип са, не е ет ни чес ки ед ноз нач на. Та ка е и у Ди ми тър Та лев в „Же лез ния све тил-
ник” и „Прес пан ски те кам ба ни” – дос та тъч но е да се взе мат ка то при ме ри слу ча-
ят с дю кя на на бед ния тур чин, кой то по най-жес ток на чин му е от нет от бъл га-
ри те бра тя Ба бо ле ви, и оне зи сце ни, ко и то пред ста вят по се ще ни е то на Ния при 
тур ки ни те, как то и тях но то при нея. 
 Съ щев ре мен но твор чес тво то на Йов ков - осо бе но вклю че ни те и в учеб-
но-из пит на та прог ра ма за дър жав ния зре лос тен из пит по бъл гар ски език и ли-
те ра ту ра раз ка зи „Пе сен та на ко ле ле та та” и „Ши бил”, поз во ля ва проб ле мът за 
от но ше ни е то към Дру гия – тур чи ня – да се ос мис ли на но во рав ни ще. И в два та 
раз ка за пос ла ни я та са свър за ни с об що чо веш ко то, из ве де ни са до сим во ли на 
твор чес кия труд и на лю бов та и сме лос тта в ней но то от сто я ва не. За то ва мо же да 
се ор га ни зи ра дис ку сия, свър за на с от но ше ни е то меж ду из бор на пер со наж и 
пос ла ние на твор ба та:

•	 Как ва е твор чес ка та ис то рия на два та раз ка за?
•	 За що Йов ков за паз ва ет ни чес ка та при над леж ност на ге ро и те – ка то бе-

лег на ек зо ти ка, на из клю чи тел ност? Как ви из во ди мо гат да се нап ра вят?
•	 Как Йов ко во то твор чес тво съ от на ся бъл гар ско и дру го? В ка къв сми съл 

въ об ще го ин те ре су ва то зи проб лем?
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•	 Как ви из во ди мо гат да се нап ра вят при съ пос тав ка меж ду Йов ко ви те и 
Ва зо ви те твор би в то ва от но ше ние? От как во про из ти чат раз ли ки те?

•	 Още по ве че, че в Йов ко во то твор чес тво Дру гия мо же да се ока же и ци га-
ни нът, кой то пък въ об ще е те ма та бу в обу че ни е то по ли те ра ту ра в бъл-
гар ско то учи ли ще.

 2. При със тви е то на ро ми те в бъл гар ска та ли те ра ту ра и тях но то 
от със твие от об ра за на бъл гар ска та ли те ра ту ра, съз да ван в бъл гар ско-
то учи ли ще чрез пре по да ва не то на ли те ра ту ра. 

 В бъл гар ска та ли те ра ту ра, раз би ра се, об ра зът на ци га ни на при със-
тва, за що то са ми ят ци га нин при със тва в бъл гар ско то ге ог раф ско и кул тур-
но прос тран ство. То ва, ко е то в стан дар тния слу чай се знае за тях, е свър за но 
с ре ал но то им со ци ал но при със твие в на шия дне шен ден, а то чес то е с не га-
ти вен знак. А ог ра ни че нос тта на по доб но зна ние во ди до оцен ки, съ дър жа щи 
се в ма те ри а ла от в. Стан дарт, ци ти ран по-го ре в тек ста. Опи ти те то ва ста тук во 
да се про ме ни не са осо бе но ус пеш ни и бъл гар ско то учи ли ще не пра ви мно-
го по въп ро са. И ако в част от учи ли ща та, къ де то ром ски те де ца са пре об ла-
да ва ща част, проб ле ми те са свър за ни с ин тег ри ра не то им в об що то кул тур но 
прос тран ство, то в ос та на ли те уси ли я та тряб ва да се на со чат към опоз на ва не 
и раз би ра не на ром ска та кул ту ра и към въз пи та ва не на стре меж у ро ми те да 
се раз поз на ват най-нап ред чо веш ки съ щес тва ка то са ми те нас. Изклю чи те лен 
при нос в то ва от но ше ние има сп. Бъл гар ски език и ли те ра ту ра – то пос ве ти ця-
ла своя книж ка (2007, кн. 5) на проб ле ми те на ро ми те, на тях но то ин тег ри ра не 
в бъл гар ско то учи ли ще. Ма те ри а ли те в нея ус пеш но мо гат да бъ дат из пол зва-
ни и при съ път ства щия про цес - опоз на ва не и раз би ра не на ром ска та кул ту ра.  
 Пред ла гам един тек ст от пуб ли ка ци и те (със сък ра ще ния):

 На тре то мяс то ци га ни те се опис ват ка то не вер ни ци. Бра кът с ци га-
нин/ци ган ка е аб со лют но неп ри ем лив и има за пос ле ди ца за гу ба та на при над-
леж ност към хрис ти ян ска та/бъл гар ска та об щност, до ри ко га то е осъ щес-
твен въп ре ки во ля та на влез лия в не го. В пе сен та “Ра да и Ци ган че”, пуб ли ку ва-
на в из да де ния от бра тя Ми ла ди но ви сбор ник “Бъл гар ски на род ни пес ни”, Ра да 
е при ну де на да вле зе в брак с ци га нин по ра ди не ра зум но склю чен от бра тя та 
й об лог и оп лак ва съд ба та си: “Бо же ле, ми ли Бо же ле!/ Та ка ли Ра ди мис ли ла,/ 
Бя ла пре мя на гот ви ла,/ Чер но ци ган че да зе ме,/ На дар ба Ра да да хо ди/ По се ло 
и по дру мо ве?”. Въп ре ки уве ре ни я та на съп ру га й, че май ка му е “ка ур ка”, Ра да не 
при е ма но во то си би тие и се са мо у би ва. Ва ри ант на ар хе ти па брак с дру го ве-
рец, пе сен та пот вър жда ва, че в на род на та кул ту ра ци га ни нът не се въз при е ма 
ка то хрис ти я нин, а по-ско ро ка то чужд и не чист. Дру га пе сен от съ щия сбор ник 
“Ма риа пле на та” пред ста вя по-раз гър нат ва ри ант на ка зу са брак с ци га нин, 
ка то пред ла га и из ход от си ту а ци я та. След ка то е от вле че на от по ле то по 
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вре ме на жът ва и омъ же на за ци га нин, от ко го то до би ва де те, Ма рия се зав ръ-
ща в род но то си се ло ка то про ся ки ня, оби ка ля от вра та на вра та род ни ни те 
си, но са мо май ка й ус пя ва да я раз поз нае. За да вър не Ма рия в ло но то на пра-
ва та вя ра, май ка та по вик ва све ще ни ка и ку ма на дъ ще ря си, Ма рия е кръс те на 
от но во, а де те то й “Ка тум Еги юп че” е из го ре но на кла да и пе пел та му хвър ле на 
в сил на ре ка. Та ка Ма рия ста ва от но во “Бя ла Бъл гар ка”. Тряб ва да се от бе ле жи 
оба че, че дру ги, най-ве ро ят но по-къс ни, ва ри ан ти на съ щия сю жет, пред ла гат 
зна чи тел но по-чо ве ко лю би во ре ше ние - във ва ри ан та “Цар ска дъ ще ря оже не на 
за ци га нин” фа бу ла та пре къс ва до пред ста вя не то на цар ска та дъ ще ря в дво ре-
ца, къ де то тя се опит ва да бъ де раз поз на та, пред ста вяй ки ис то ри я та си под 
фор ма на пе сен, а във ва ри ан та “Се ли ма ци ган ска ро би ня” по тър пев ша та ус пя-
ва да убе ди бра тя та си, че не тряб ва да уби ват де те то и съп ру га й, а да ги пок-
ръс тят. И в три те ва ри ан та оба че омъ же на та за ци га нин из ця ло е за гу би ла 
вя ра та, а от тук и са мо лич нос тта си. Тя не мо же да бъ де при поз на та ка то своя 
и връ ща не то към са мо лич нос тта и в два та ва ри ан та, ко и то пред ла гат из ход, 
ми на ва през пре пот вър жда ва не то на при над леж нос тта към хрис ти ян ска та 
вя ра. Би мог ло да се до пус не, че те зи пес ни от ра зят слу чаи, ко и то тряб ва да се 
от не сат по-на зад във вре ме то, но ед на до пис ка до ца риг рад ския в. “Но ви ни” от 
края на ХIХ в. пот вър жда ва раз прос тра не ни е то и жиз не нос тта на та зи прак-
ти ка. В пре дин дус три ал но то об щес тво, къ де то лю бов та съ щес тву ва са мо 
спря мо бра ка и въз про из веж да не то на ро да, раз би ра се и лю бов та с ци га нин/ци-
ган ка е не до пус ти ма, а ако се е със то я ла, то тя е ре зул тат на не раз поз на ва не 
и из ма ма: “По ли бих Стан къ ци ган ка/Ли бих иъ ду три гу ди ни/ Ни му жих дъ иъ пуз-
ная/ Чи й би ла Стан къ ци ган ка”, “Ме не ма, ма мо, из лъ га/ Едно ми чер но ци ган че/ 
За ед на хур ка пи са на/ за ед но чер но вре те но”.

* * *
 
 И ако фол кло рът все пак се за ни ма ва с то ва чуж до и смя та но за не чис то 
и не поч те но пле ме, то пи са но то сло во труд но го до пус ка на стра ни ци те на 
цър ков ни те кни ги. Но не и ав то рът на пър ва та бъл гар ска ис то рия. В сво я та 
биб лей ска ге не а ло гия на на ро ди те Па и сий Хи лен дар ски пос та вя ци га ни те сред 
се дем те на ро да, про из лез ли от си на на Хам, Ха нан. Те от но во са про къл на ти, 
но спо ред стро га та биб лей ска йе рар хия - нас лед ни ци са на “най-прок ле то то” 
меж ду всич ки пле ме на на зе мя та. Лю бо пит но е да се от бе ле жи, че тук Па и сий 
не включ ва ни то един друг от поз на ти те му съв ре мен ни на ро ди и се ог ра ни ча ва 
са мо с ци га ни те. Те са изо ли ра ни и пос та ве ни в най-нис ка та въз мож на по зи ция 
и без въз мож ност за доб ли жа ва не до дру ги те, ко и то пре въз хож дат ци га ни те 
по пре доп ре де ле ние и бо жия во ля. Та ка един от пър ви те ми тот вор ци на Бъл-
гар ско то въз раж да не пре пот вър жда ва от ри ца тел ния об раз на ци га ни те, на-
ло жен от цър ков на та тра ди ция и ут вър ден чрез фол кло ра.
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 От те зи пред ста ви за ци га ни те стар ти рат бъл гар ска та въз рож ден-
ска ли те ра ту ра и пе чат. През ри тел но то, най-мал ко то пре неб ре жи тел но, от-
но ше ние към ци га ни те до го ля ма сте пен се за паз ва.
 Мо же би най-по ка за тел но от та зи глед на точ ка е твор чес тво то на 
Л. Ка ра ве лов, в ко е то на ред с ет ног раф ски те опи са ния и фол клор ни те преп-
рат ки от кри ва ме и не кол ци на епи зо дич ни ци ган ски пер со на жи. Ня кол ко щри хи 
от об ра зи те на Хад жи Ген чо и Дя до Ли бен в “Бъл га ри от ста ро вре ме”, от дру га 
стра на, пред ла гат дос та точ на со ци о ло ги чес ка сним ка на ста ту са на ци га ни-
те в род на та Ка ра ве ло ву Коп рив щи ца. На тях е заб ра не но “да ми ну ват пок рай 
чер ко ва та; не доз во ля ва им се та ка съ що и да из ла зят на гор ни ят път и да се 
гре ят на слън це”, за що то как то се про из на ся Хад жи Ген чо “Гор ни ят път е бли зо 
до чер ко ва та, а Хрис то ва та вя ра не тър пи ци ган ски дух”. Ме но ци гу ла ри нът не 
мо же да се пок ръс ти и си ос та ва ци га нин, за що то спо ред чер ков ни те кни ги на 
коп рив щен ския ав то ри тет съ бо ри те не доз во ля ват та ки ва вол нос ти, а и до-
ри да се от крие не що, “по-нап ред тря ба да му оде рем ко жа та, а пос ле ве че да го 
кръс ти ме”. В ожес то че ни те спо ро ве за пре въз ход ства та на от дел ни те на ции 
Хад жи Ген чо не при е ма да му хва лят ан гли ча ни те - как во от то ва, че про из веж-
да ли иг ли, “иг ла та е мал ка ра бо та; и на ши те ци ган ки мо гат да нап ра вят иг ла”. 
И въп ре ки че Дя до Ли бен оби ча ци ган ски те ве сел би, най-теж ка та оби да, ко я то 
от пра вя към Хад жи Ген чо е “лъ жеш ка то бра дат ци га нин”. Гроз ни те клю ки за 
та ла съ ми пък при до би ват об ра зи те на стар ци га нин, кой то пра ви клин ци и 
мал ки ци ган че та-ко ва че та, ко и то ду хат огъ ня със 77 ду ха ла. 
 На ред с тра ди ци он ни те ро ли, поз на ти ни от фол кло ра - ци ган ка маг ьос-
ни ца (“Сла ва”), ци га ни му зи кан ти, ци га ни меч ка ри, оба че в твор чес тво то на Ка-
ра ве лов мо жем да от кри ем и но ви не га тив ни изя ви на ци га ни те - от ци ган ка та 
те ляч ка в ба ня та, ко я то ру гае гя ур ки те, за да оси гу ри мес то на ха нъ ми те, до ци-
ган ка та пре да тел ка, ко я то с удо вол ствие сът руд ни чи на влас ти те във вре да 
на хрис ти я ни те. Връз ка та с ци га ни е мо рал но осъ ди тел на, а ци ган ско то - бе лег 
за дол ни страс ти. Ге ор ги Пи пер ков оби ча да се ве се ли, но не го во то ве се лие е “гру-
бо, низ ко и не чис то, как то въ об ще би ва ве се ли е то у тур ци те и у отур че ни те 
хрис ти я ни: кю че ци, ци ган ки, ко ча му зи ка, мас ти ка и со дом ски страс ти”. Про я ва 
на го ля мо па де ние са нощ ни те по се ще ния на отец Евста тия “по ка ве не та та, 
де то иг ра ят кю че ци и ци ган ки”. Бра кът на “ма ми но то де тен це” Ни кол чо с влаш-
ка ци ган ка е про из шес твие важ но “в две от но ше ния: пър во, из не го ние мо жем да 
зак лю чим, че чо ве кът до вол но чес то се пре об ра зя ва на без по ле зен пред мет, кой-
то на ми ра съ чув ствие са мо у ония пад на ли и нич тож ни, ка къв то е и той сам, 
съз да ния; вто ро, че кри во то дър во не мо же да из пра ви ни са ма та при ро да, ако 
мо ра лис ти те и да ни раз каз ват, че ней ни те за ко ни са чу дот вор ни”.
 На Ка ра ве лов дъл жим въ веж да не то и на един друг ус той чив об раз, кой-
то, как то ще се уве рим по-до лу, за е ма дос та важ но мяс то в бъл гар ска та сле-
дос во бож ден ска пат ри о тич на ли те ра ту ра - на ци га ни на-ба ши бо зук, ци га ни-
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на-ек зе ку тор в хо да на по ту ша ва не то на Април ско то въс та ние. В един стве ния 
Ка ра ве лов раз каз, пос ве тен на то ва съ би тие, “Ще ли им се вър не” ци га нин е и 
раз бой ни кът Адел ага, кой то раз сип ва се ло то Дя до во, ци га нин е и един от оне-
зи, ко и то с удо вол ствие ко лят жер тви те си, а и пещ та, къ де то из га рят тру-
по ве те на уби ти те въс та ни ци, се под дър жа от ци га ни. 
 Да се обър нем към един друг по ка за те лен тек ст, кой то ма кар и пи сан 
след Осво бож де ни е то, по стил и дух при над ле жи на пред ход на та епо ха - “Вид-
ри ца та” на поп Мин чо Кън чев. По ка за те лен, тъй ка то ав то рът му, сел ски све-
ще ник и бун тов ник, от ед на стра на, стои твър де бли зо до все кид не ви е то на 
бъл га ри на от она зи епо ха, а, от дру га - доб ре се впис ва в на ци о на лис тич на та 
и ре во лю ци он на тра ди ция. То ва е и един от тек сто ве те, в ко и то ци ган ско то 
при със твие не е ог ра ни че но с мар ки ра не - би ло за що то ав то рът е из ра съл в ра-
йон със зна чи тел но ци ган ско на се ле ние, би ло за що то про я вя ва вкус към об сто-
я тел стве ни те опи са ния. Са ма та ду ма вид ри ца, как то ни обяс ня ва поп Мин чо, 
оз на ча ва “ед но мал ко ка че с же лез ни хал ки и с клуп от го ре, ко я то мо же да съ бе ре 
пет-шест оки во да. Тая вид ри ца но сят за ка че на на ръ ка та си ци ган ки те, ко и то 
хо дят от къ ща на къ ща, та про сят. В нея съ би рат вся ка къв ма те ри ал за яде-
не: ай ран, ишу мик, си ре не, ва ре ни тик ви, ар ти са ла гоз би ца и про чее, и про чее, 
как во то си из про си, та я по да рят. И за то ва мо е то опи са ние на ре кох “Вид ри ца”, 
за що то има опи са но за бъл га ри, дас ка ли, уче ни ци, по по ве, учи ли ща, чер кви, во е-
во ди, хай ду ти, дан гу ли, ар на у ти, раз бой ни ци, тур ци кръ во пий ци, ци га ни и про-
че е”. Раз но об раз ни и про ти во ре чи ви ка то съ дър жа ни е то на ци ган ска та вид ри-
ца са и ис то ри и те за ци га ни, раз ка за ни в Поп мин чо ва та “Вид ри ца”. Тя пред ла га 
как то сю же ти, ся каш из ва де ни от фол кло ра, та ка и раз ка зи и сви де тел ства за 
на чен ки на про ме ни в бъл гар ския пог лед спря мо ци га ни те. Поп Мин чо поз на ва и 
го во ри за раз лич ни ка те го рии ци га ни - хрис ти я ни и мю сюл ма ни, бо га ти и бед-
ни, из по ли ча ри и лин гу ри (меч ка ри). Все пак за поп Мин чо пре неб ре жи тел но то 
от но ше ние към “глад ни те го ли ци га ни” е ес тес тве но и ако те са от крад на ли 
или пус на ли ко не те си в чуж да ли ва да, ня ма ни що ло шо в то ва да бъ дат двой но 
на ка за ни - и от влас ти те, и от бъл га ри те - “на ли са ци га ни лес но се сплаш ват”. 
Ци га ни те са страх ли ви и не ло ял ни - те лес но ще пре да дат гос по да ря си, за да 
спа сят соб стве ни те си ко жи. Оби чат да пи ян стват и да гу ля ят. То ва не пре чи 
оба че един от най-до ве ре ни те хо ра на поп Мин чо в Ара бад жи е во да е мес тни ят 
ке хая Иван Гю зе ля, ци га нин по про из ход. 
 Опре де ле ни я та ци га нин и ци ган ско бе ле жат най-дол на со ци ал на ка те-
го рия и лип са на мо рал - зап ти е то Ко ра ла, ко е то съ би ра да нъ ци те, е “от ци-
га нин по-до лен” (по-не чес тен); на връ ща не от за то че ние два ма тър гов ци от 
Сли вен не ис кат да при е мат мръс ния и ока ян поп Мин чо в ку пе то си, за що то го 
смя тат за ци га нин; по жа ри те и гра бе жи те по вре ме на вой на та са ос та ви ли 
се мей ство то му без жи ли ще и той ги от кри ва “в ед на коп то ра ка то ци ган ска 
хи жи на” (в от ча я на бед ност). Но ци га нин и ци ган ско зна чат ве че и по тъ нал в 
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заб ве ние на род - Ру сия не ос во бож да ва бъл га ри те и не се гри жи за тях, за що то 
те са “ци ган ски на род”; или лип са на со ци ал но чув ство - бъл га ри те стра дат и 
не спо луч ват в об щес тве ни те си де ла, за що то са се пре да ли на лич ния си ин те-
рес “ка то чи фу ти и по-дол ни от ци га ни”. От ед на стра на, поп Мин чо не вяр ва 
на ис то ри я та за вам пи ря са лия ци га нин Бон чо, но от дру га ци га ни те про дъл жа-
ват да бъ дат пред вес тник на ло ши съ би тия - съ ну ва ци ган ки и след то ва же на 
му се раз бо ля ва и уми ра; лош знак е и, ко га то сре ща ци ган ка с мал ко ци ган че в 
ми га на арес ту ва не то си. Ка то пра вос ла вен све ще ник той не мо же да от ка же 
на мес тния пър ве нец Сад ду ла Бей да пок ръс ти лю би мия му го ве да рин ци га ни на 
Же лю, но е уве рен, че то ва ня ма да про ме ни ни що в от но ше ни е то към не го, за 
окол ни те Же лю ще си ос та не ци га нин - “То пак тъй ще вър ви, ами язък за чет-
мо то”. Дру га е оба че ис то ри я та с бра ка на че ри ба ши я та Али коч, мю сюл ма нин 
и Рай ка Ене ва, ци ган ка хрис ти ян ка. Въп ре ки не за ин те ре со ва нос тта на ста ро-
за гор ски те пър вен ци, поп Мин чо при ла га всич ки сред ства - бой, из нуд ва не, из-
ма ма, с цел да осу е ти же нит ба та и ус пя ва. Важ но оба че е не тол ко ва да спа си 
ед на заб лу де на хрис ти ян ска ду ша, кол ко то да за па зи по ло же ни е то на пре въз-
ход ство над ци га ни те. 
 Въп ре ки за паз ва не то на не га тив ния ка то ця ло об раз на ци га ни те през 
Въз раж да не то се по я вя ват и ня кои но ви тен ден ции. Под вли я ние на прос ве щен-
ски те идеи на рас тва ин те ре сът към ин фор ма ци я та и поз на ни я та за ци га ни-
те. В раз прос тра не ни те по то ва вре ме се лищ ни опи са ния и до пис ки, из пра ща-
ни до бъл гар ски те вес тни ци, ци ган ско то при със твие се от бе ляз ва обек тив но. 
Още в пър вия брой на из да ва ния в Лай пциг пръв бъл гар ски вес тник “Бъл гар ски 
орел” Ив. Бо го ров стрик тно ре гис три ра при със тви е то на бли зо хи ля да ци га ни 
хрис ти я ни, за ни ма ва щи се с дър во до бив в Ко тел. В дру га до пис ка до “Ца риг рад-
ски вес тник” Сте фан Въл ков от бе ляз ва две ци ган ски ма ха ли в Же рав на, чий то 
жи те ли “са от лич ни меж ду дру ги те гай да ре, кой то са поч ти в ця ла Бъл га рия 
пър ви май сто ри на доб рог лас ни те и доб ри те тех ни гай ди”. В “Ста тис ти чес-
ко опи са ни е” на Ве лес Й. Хад жи кон стан ти нов съ об ща ва за 150 ци га ни, жи те ли 
на гра да и по соч ва ци ган ския ка то един от ези ци те, из пол зва ни от мес тно то 
на се ле ние. Лю бо пит ни под роб нос ти за хра на та на плов див ски те ци га ни съ об-
ща ва Ив. Бо го ров - в гра да на Ма ри ца ос нов на та хра на на тур ци те е пи ла фът, 
на хрис ти я ни те - си ре не то и хля бът, на ев ре и те - яй ца та, а на ци га ни те - го-
веж ди ят или ов чи дроб. За ци ган ско при със твие се съ об ща ва и в опи са ни я та на 
Ви дин, Са мо ков и др. 
 По я вя ват се и пър ви те ма те ри а ли, ко и то се опит ват да да дат на уч-
но обяс не ние за про из хо да и ис то ри я та на ци га ни те. Те от ра зя ват съв ре мен-
но то тям рав ни ще на ци га но ло ги я та и пред ста вят ос нов ни те о рии за ци-
ган ския про из ход, но до ка то ста ти я та на С. Бо ров (Ст. Ро бов ски) е чис то ин-
фор ма тив на и се ог ра ни ча ва с обек тив но то из ло же ние на ин дий ска та вер сия, 
то пуб ли ка ци я та на П.Р. Сла вей ков има и дру ги це ли. Те о ри я та за еги пет ския 
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про из ход на ци га ни те е из пол зва на от не го за ди рек тни на пад ки сре щу ос нов-
ни те бъл гар ски вра го ве - гър ци те. Пра вей ки сво бод ни ези ко ви па ра ле ли меж ду 
ат ци га ни и ати ня ни, Сла вей ков за я вя ва, че не ня кой друг, а ци га ни те са ос та ви-
ли дъл бо ко вли я ние вър ху гръц ко то об ра зо ва ние и език. Бла го род но то на пръв 
пог лед на чи на ние да се да де мал ко по ве че ин фор ма ция за ци ган ска та ис то рия 
до го ля ма сте пен ста ва по вод за по ред ни жлъч ни на пад ки в хо да на гръ ко-бъл-
гар ска та цър ков на бор ба. Имен но то зи ма те ри ал оба че ста ва по вод и за пър-
ва та из вес тна ни пуб ли ка ция, на пи са на от ци га нин в бъл гар ския въз рож ден ски 
пе чат. В бр.32 от 8 ав густ 1867 г. на в. “Ма ке до ни я” се по я вя ва “Пис мо до ре дак-
то ра”, из пра те но от При леп и под пи са но “Един Егуп те нин”. Вдъх но вен от Сла-
вей ко ва та ста тия, не из вес тни ят ав тор под хва ща те ма та за род стве ни те 
връз ки на гър ци те с ци га ни те, за да опи ше со ци ал но то от хвър ля не, на ко е то 
са под ло же ни егюп ци те и обос но ве “ис то ри чес ко то пра во” на сво и те съб ра тя 
да “нап ра вят об щес тво и да се пог ри жат за ед но об ра зо ва ни е”. Но то зи тек-
ст, сви де тел ство за пър ви про я ви на ци ган ска еман ци па ция, ос та ва са мо тен 
в бъл гар ско то кни жов но прос тран ство. За съ жа ле ние лип сват как ви то и да е 
би ло дру ги от прат ки за раз ви ти е то на ци ган ско са мо съз на ние или по не не го ви 
на чен ки. Мал ко то ре гис три ра ни ци ган ски фол клор ни про из ве де ния през ХІХ в. 
съ що не пред ла гат въз мож нос ти за наб лю де ния в та зи по со ка.
 Въз рож ден ско то сло во труд но из ли за от схе ма та за ло ши те, ом раз-
ни те, мръс ни те, крад ли ви те, лъж ли ви те ци га ни. В но во то вре ме оба че те ве-
че са от хвър ля ни не тол ко ва за ра ди връз ка та си с не чис ти те си ли, а по ра ди 
лип са та на об ра зо ва ние и не въз мож нос тта за прог рес. “Ние не мо жем ка за, че 
аф ри кан ски те ху ге но ти, ази ат ски те ин дий ци и ки тай ци и ев ро пей ски те ци-
га ни са лю де и на род до то га ва, до ка то тия ся не воз ро дят и не зах ва нат да 
вър вят нап ред” - за я вя ва Ка ра ве лов. Са мо тен ос та ва гла сът на Алек сан дър 
Екзарх, кой то в един от про ек ти те си за ре фор ми в об ра зо ва тел на та сис те ма 
на Осман ска та им пе рия на ри ча ци га ни те “бла го род но и уче но лю би во пле ме”. 
Епи те тът ци ган ски, -о при до би ва все но ви пе йо ра тив ни зна че ния в из граж да-
ния но во бъл гар ски кни жо вен език. Отри ца тел ни те ко но та ции са ве че твър до 
зак ре пе ни. Ци га нин спо ред реч ни ка на Най ден Ге ров зна чи и “лъж лив кал пав че-
ло век”, с ду ма та ци га ния се оз на ча ват лъ жа та, из ма ма та, кал па зан лъ кът, съ-
щес тву ва и гла го лът ци га ня ся, т. е. жи вея, дър жа се ка то ци га нин. В то зи кон-
тек ст из би ва не то на коп рив щен ски те ци га ни по по доз ре ние в пре да тел ство 
и без до ка за тел ства за ви на по вре ме на Април ско то въс та ние не е из не над-
ващ епи зод. Той са мо зак ре пя то ва, ко е то сло во то ве че е из го во ри ло и из пи са ло. 
 

* * *

 Въп ре ки че ци га ни те не са сред ос нов ни те пер со на жи на ли те ра ту ра-
та и пе ча та след съз да ва не то на бъл гар ска та дър жа ва (1879), но ви те те ми в 
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ин тер пре ти ра не то на ци ган ска та те ма са лес но от кро и ми. Една та от тях е 
по ло же на в ми на ло то - пред ста вя не то на ци га ни те ка то пре да те ли и ба ши-
бо зу ци, гра би ли и на сил ва ли бъл га ри те по вре ме на Април ско то въс та ние и в 
хо да на Рус ко-тур ска та вой на. Дру га та - из ли за от по ли ти чес ко то нас то я ще, 
упот ре ба та на ци га ни те в пар ти зан ски те бор би в Кня жес тво Бъл га рия. Те ма-
та за пре да тел ство то е пред ста ве на и във фол кло ра, и в ме мо ар на та ли те-
ра ту ра. Пос лед на та не про пус ка да от бе ле жи и убий ство то на коп рив щен ски-
те ци га ни, ка то се ог ра ни ча ва с прос то то му ре гис три ра не и не из каз ва съ жа-
ле ние или съм не ние в спра вед ли вос тта на ак та. Бле ди нот ки на осъж да не се 
от кри ват един стве но в “Де сет днев но то ца ру ва не” на А. Шо пов. Най-пред ста-
ви тел но то про из ве де ние по те ма та “За пис ки те по бъл гар ски те въс та ни я” на 
З. Сто я нов съ що от де ля мяс то на ци ган ско то при със твие в хо да на бун та. То 
пот вър жда ва убий ство то не са мо на коп рив щен ски те ци га ни, но и на те зи в 
Му хо во и Смол ско и ма кар За ха ри съ що да не ос пор ва спра вед ли вос тта на те зи 
де я ния, то по не не скри ва въз хи ще ни е то си от дос той нство то, с ко е то при е-
мат смър тта си ня кои от по тър пев ши те. Наб лю да тел но то пе ро на ле то пи-
се ца от бе ляз ва и ре вя щи те ци ган че та, наб лю да ва щи смър тта на ро ди те ли-
те си, и ха рак тер но то за ци га ни те съг ла ша тел ство, с ко е то не кол ци на сред 
тях пред ла гат на Бен ков ски да при е мат хрис ти ян ска вя ра или му по же ла ват 
“ши ро ко цар ство”. На За ха ри дъл жим и све де ни е то, че ед но от пре неб ре жи тел-
ни те наз ва ния на ци га ни те е шо па рин - оче ви ден на мек за лип са та на ре ли ги-
оз на рев ност, упот ре бя ван и от мю сюл ма ни, и от бъл га ри. Ци га ни те при със-
тват ак тив но и в из де ва тел ства та, гра бе жи те и на си ли я та след крат ко то 
пи ян ство по вре ме на бун та. Вдъх но ве ни от пляч ка та, те са плъз на ли по бъл-
гар ски те дру ми ща и “със стра шен шум от псув ни и зап лаш ва ни я” ес кор ти рат 
вой ска та, ко я то от веж да към зат во ри те пле не ни те бъл гар ски въс та ни ци. З. 
Сто я нов раз каз ва всич ко то ва с ле ка нас меш ка и сниз хо ди тел но пре неб ре же ние 
към ци га ни те - от тях не мо же да се очак ва не що дру го, те са та ки ва по при ро-
да - шум ни, бъб ри ви, не ло ял ни, бър зо пре ми на ва щи на стра на та на по бе ди те-
ля. Впро чем ис то ри я та на оце ля ва не то на са мия Пар гу (З. Сто я нов) е ре зул тат 
на съ що то то ва пре неб ре же ние, на со че но то зи път спря мо не го. При поз нат за 
ци га нин, той по лу ча ва мъд ри съ ве ти как да се дър жи по вре ме на след стви е то 
от един джам ба зин с дъл го го ди шен опит в тур ски те зан да ни, дру ги ци га ни му 
да ват хра на и му оси гу ря ват си гур ност, а нак рая обя вен ка то нез на чи те лен 
“шо па рин” е ос во бо ден от Плов див ския ка уш. 
 Дру ги ят об раз - то зи на ци га ни на, учас тник в пар ти зан ски те со пад-
жий ски шай ки, доб ре нак ва сен с ра кия, пред вож дан от Дан ко Хай рсъ зи на и Гун ьо 
ад во ка ти на, ве рен слу га на Бай Ган ьо в пра ве не то на из бо ри, дъл жим на Але ко 
Кон стан ти нов. Та зи ци ган ска ро ля, ко я то ка то учас тник в пар тий ния жи вот 
Щас тли ве ца поз на ва от бли зо, го от вра ща ва и го во ди и до от хвър ля не на ци-
ган ска та му зи ка и ци ган ско то въ об ще. За Але ко то е част от ори ен тал ския ни, 
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не ци ви ли зо ван ба гаж, кой то ни от да ле ча ва от мо дер но то, ев ро пей ско то, до-
ри от ис тин ски бъл гар ско то. Дра вич ка та не мра зи бъл гар ски те пес ни, а “о не зи 
гнус на ви па ро дии на чуж дес тран ни те вул гар ни пес ни, ко и то бай ган ьов ци те ни 
пред ла гат из къл че ни до не уз на ва е мост чрез оне зи ци ган ски фор шла ги и кър-
те ния на гър ло то… “Зе лен лис тец”, “Ка рам фил че то” и дру ги та ки ва ци ган ски 
пре лес ти”. Ци ган ски ят клар не тист, “кой то или съв сем не сви ри или пък ка то 
бе сен ще на дуе клар не то, ще на дуе ли це то си, ще из пък нат жи ли те на ши я та 
му, ще из пък нат кръ вя са ли те му очи и стру ва ти се, че още мал ко на пън и ед на 
страш на епи леп сия ще омае слу ша те ли те му”, е един от ре а ли зи ра ни те на я ве 
кош ма ри на Але ко. С те зи клар не тис ти, ко и то “ус лаж дат слу ха и ве се лят сър-
це то на ко рен ни те со фи ян ци” Бъл га рия не мо же да се пред ста ви на Все мир но то 
из ло же ние в Па риж, за що то за Евро па ци ган ско то не е ев ро пей ско, то ку виж ни 
уко рят, “че ний са гор де ем с ци га ни те”.
 За да бъ де кар ти на та на сле дос во бож ден ския ци ган ски об раз по-пъл на 
оба че тряб ва да над ник нем и в пи са ни я та на пат ри ар ха Ва зов. Там ве че из гра-
де на та бъл гар ска пред ста ва за ци ган ско то над ни ча из зад “ци ган ски те гвоз деи 
и ко па ня та с кро ми да”, край ко и то по ся да Да ки то, ди ми през праз на та “ци ган-
ска лу лич ка” на Ла зар в ка фе не то на Хад жи Ахи ла, обаж да се с гла са на бул ка Вар-
ла а ми ца, ко я то къл не Се лям съз ка та на “чер на ду шо, жъл та ци ган ко”, про зи ра 
в “пар ли ва та ка то ци ган ска це лув ка” ра кия на дя до Нис то ра, кре щи с гла са на 
Вар ла а ма: “В хи ля до ци га ни на ще го на пи пам то зи ка пъ съ зин!”, от съж да с ав то-
ри тет на та ду ма на Йо та та: “лъ жеш ка то бра дат ци га нин”, от мер ва с “блъ съ-
ка на дай ре та та” за бав ле ни я та на со пот ския мю дю рин. Ци га ни нът про дъл жа-
ва да бъ де из вън ка те го ри и те и да на ре чеш ня ко го ци га нин ос та ва най-теж ка 
оби да. Фак тът, че еди ни ят сват си поз во лил да на зо ве дру гия ци га нин, е дос та-
тъ чен по вод за неп ри ми ри ма та враж да на бъл гар ски те Ка пу ле ти и Мон те ки. 
Но Ва зов не про пус ка да ре гис три ра и но ви те, от но во най-неб ла гоп ри ят ни ро-
ли, в ко и то се изя вя ват ци га ни те на сце на та на бър зо из рас тва ща та сто ли ца: 
“дри па ви и жес то ки ци ган че та” прес лед ват без дом ни те ку че та по со фий ски-
те ули ци, “раз ди ра тел ни пес ни” на бан да ци ган ски му зи кан ти из ли тат из най-
дол ни те кръч ми на Ви тош ка, къ де то ци ган ка ба я дер ка, “бе ли са на, чер ви са на, 
по ма до са на, с из пи са ни склю че ни веж ди и със си ня дам ги ца на че ло то - за щи та 
от уро ки”, с “тъ па и дър ве на ус мив ка” гав рът ва по ръ ча на та и би ра и раз пал ва 
“без стид но-слас то лю би ви те по ри ви” у бъл гар ски те пи я ни ци. 
 “Тия от рит на ти от об щес тво то па ри и”, срещ на ти “В нед ра та на Ро-
до пи те”, оба че про во ки рат ро ман тич ни нас тро е ния у Ва зо ва и са по вод за въп-
ро си - мо же ли то зи “чер гар ски ят мир, кой то е жи вял та ка, как то жи ве ят се га 
тия ча да на при ро да та - без гнез да, без чес то лю бия, без за ко ни и без нуж ди” и 
има ли же ла ние да сме си “сво и те дри пи с об ла ги те на на ша та ци ви ли за ци я”. 
Изпра вен пред та зи за гад ка за пръв път бъл гар ски ав тор за коп ня ва да се до кос-
не до ци ган ска та ин тим ност, да поз на ва по не от мал ко ци ган ския език, за да се 
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опи та да раз бе ре “тях но то на ив но ми ро въз ре ни е” и да из ме ри “без дна та меж ду 
не го и на ше то”.
 Те зи пър ви по ри ви на же ла ние за опоз на ва не и раз би ра не на дру гия в ци га-
ни на оба че са край но ред ки. Те не са про во ки ра ни от близ кия ци га нин, кой то жи-
вее ре дом с бъл га ри на, а от ро ман тич ния но мад, кой то се сре ща в из вън ред ни 
об сто я тел ства. Ва зов не раз съж да ва за дос той нства та и пра во то на из бор на 
ци га ни те в за душ на та ат мос фе ра на со фий ска та кръч ма, а сред ро доп ски те 
пре лес ти. Але ко от хвър ля ци ган ско то, с ко е то не дай бо же да по мис лят, че се 
гор де ем, и в съ що то вре ме с въз торг пре веж дат Пуш ки но ви те “Ци га ни”.  (Ке та 
Мир че ва )

 Нап ра ве ни ят от ав тор ка та прег лед съ дър жа из клю чи тел но мно го преп-
рат ки към тек сто ве от бъл гар ска та ли те ра ту ра, при над ле жа щи в не мал ка част 
на кла си ци, ко и то мо гат да бъ дат из пол зва ни ка то ос но ва за съ пос тав ка с на чи-
на, по кой то Елин Пе лин и Йов ков нап ри мер гра дят об ра за на ци га ни на. По ка за-
тел ни в то ва от но ше ние са  раз ка зи те „Меч та те ли” и  „Бо жу ра”, ко и то на свой ред 
мо же да се раз гле дат и във връз ка с иди ли я та на Пет ко То до ров „Меч кар”.
 По от но ше ние на „Бо жу ра” мо гат да се взе мат пред вид и дан ни те за зна-
че ни е то на име на та на две те ге ро и ни ци ган ки:

 БОЖУРА. Име на кра си ва ци ган ка от Же рав на, чий то об раз Йов ков пре-
ос мис ля и пре из граж да. Антро по ни мът е наз ва ние на най-ста ро то гра дин ско 
цве те в све та, сим вол на про лет та, пред вес тник на ля то то. В ня кои фол клор-
ни твор би е въз пя то ка то „цве ке ран но, най-уба во!“, спо ред дру ги пор ти те на 
рая са нап ра ве ни от бо жур-дър во. Име то съ от вет ства на при ро да та на ге ро и-
ня та - ви тал на и пър вич на, с бу ен тем пе ра мент и его цен три чен ха рак тер. Съ-
щев ре мен но то за гат ва и ней на та гор чи ва орис - в „Чиф ли кът край гра ни ца та“ 
Йов ков пи ше, че все ки бо жу ров цвят при ли ча на ра на. 

 КАЛУДА. Име то има ци ган ския лек си ка лен ко рен калò - че рен. Пър ва та 
част на ан тро по ни ма на ла га асо ци а ции с кал - ге ро и ня та се пре пи та ва чрез 
про даж ба на пръст и ху ма. Вто ра та част на ан тро по ни ма зву ко во се свър зва с 
юда, ко е то на ми ра смис ло во пот вър жде ние в срав не ни е то „раз чор ле на и гроз-
на ка то юда“. В бъл гар ски те ми то ве Ста ра Юда е де ва май ка ка то Ста ра Бо жа 
май ка. Ми тич на вла де тел ка на ди ва та при ро да, тя е пре въп лъ ще ние на Ве ли-
ка та Бо ги ня и се свър зва с един от ней ни те ат ри бу ти - хур ка та. Ка лу да про да-
ва вре те на. 

•	 Та ка се съз да ва доб ра ос но ва за дис ку ти ра не на проб ле ми ка Как да се 
тъл ку ва об ра зът на ци га ни на, съз да ден във фол кло ра? Как ви са ос но ва-
ни я та за не го во то въз ник ва не? (Да си при пом ним тук, че и Кра ли Мар ко 
не е бил ка то ис то ри чес ка лич ност то ва, ко е то го пред ста вя юнаш ки ят 
епос.)
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•	 Мо жем ли да се до ве рим на об ра за, кой то бъл гар ска та ли те ра ту ра на 19. 
век съз да ва на ци га ни на? 

•	 Как да си обяс ним про мя на та, ко я то нас тъп ва в мо дер на та бъл гар ска ли-
те ра ту ра?

•	 Как ва е ос нов на та раз ли ка меж ду два та ли те ра тур ни об ра за на ци га ни-
на – то зи, съз да ден от 19. век, и то зи, съз да ден от на ча ло то на 20. век? 
Въп ро сът мо же да се раз гле да вър ху ос но ва та на съ пос тав ка меж ду раз-
би ра ни я та за ли те ра ту ра на две те ли те ра тур ни епо хи.

•	 Как да се от на ся ме – ка то граж да ни на Бъл га рия от 21. век и ка то ев ро-
пей ци – към те зи об ра зи?

* * *

 При ве де ни те при ме ри и очер та ни те въз мож нос ти мо гат да се въз-
при е мат и ка то пред ло же ние да се обо со би ед на го ля ма те ма в обу че ни е то 
по ли те ра ту ра, към ко я то то да се връ ща в оп ре де ле ни мо мен ти от сво е то 
раз ви тие. Та зи те ма – нап ри мер „Етни чес ка та кар ти на на бъл гар ски те зе ми в 
ли те ра тур на та кла си ка”, би мог ла да се об съж да и във връз ка със съв ре мен-
но то със то я ние на не ща та у нас в кон тек ста на не об хо ди мос тта от тър пи мост 
и то ле ран тност към дРУгИя. То ва, стру ва ми се, е ед на от те ми те, ко и то мо гат 
да приб ли жат ли те ра тур на та кла си ка към днеш ния ден и не го ви те проб ле-
ми. За що то да раз би раш и ува жа ваш дру гия, оз на ча ва всъщ ност да раз би-
раш и ува жа ваш са мия се бе си. А как ДРУГИЯТ тур чин ува жа ва бъл гар ско то, 
ли чи от след ния тест, нап ра вен на из пит в НБУ:
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 Забележете – това е изпитен тест, който може да се оцени като не съвсем 
толерантен към конкретния студент, изповядващ мюсюлманството и спазващ 
различни от християнските обичаи. За сравнение – изпитният материал на един 
български студент:
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 Изво ди те се на ла гат са ми. 
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 И то ва ре ал но по ло же ние на не ща та про из ти ча не от час тния и об щнос-
тния жи вот в прос тран ство то на би то во то, къ де то де се ти ле тия,  а и сто ле тия ца-
рят мир и раз би ра тел ство (ко е то ли те ра ту ра та виж да и пре съз да ва, но про чи-
ти те, пред наз на че ни за уче ни ци те, иг но ри ра). То про из ти ча от прос тран ство то 
на по ли ти чес ко то и вто рич но се нас лаг ва вър ху все кид нев но то, би то во то. Ко е то 
пък на свой ред на ми ра из раз в мис лов ни сте ре о ти пи, през ко и то на свой ред се 
че те ли те ра ту ра та, а се и пи шат учеб ни те прог ра ми и се из ра бот ват дър жав ни те 
об ра зо ва тел ни изис ква ния. И та ка по роч ни ят кръг се зат ва ря. 
 Пре ди поч ти двай сет го ди ни се нап ра ви ха но ви про чи ти на мно го от 
твор би те, при над ле жа щи към ли те ра тур на та кла си ка и вли за щи в учи лищ ния 
ка нон. Цел та бе ше да се „от ми ят” от тях иде о ло ги чес ки те нас ло е ния, нап лас те ни 
през 50-го диш но то ко му нис ти чес ко уп рав ле ние, ко га то влас тва ха прин ци пи те 
на мар ксис тко-ле нин ска та ес те ти ка. Мо же би край но вре ме от но во да се вър-
нем към те ма та „но ви про чи ти”, в ко и то да се ек спли ци рат проб ле ми те за от но-
ше ни я та меж ду ет но си те, за кул тур на та и вер ска та тър пи мост, за ува же ние към 
„чуж ди те пат ри о тиз ми”, ко и то мо гат да бъ дат раз че те ни в кла си чес ки те бъл гар-
ски ли те ра тур ни твор би. А те зи проб ле ми са осо бе но бол ни, ко га то ста не ду ма 
за ро ми те и тях но то при със твие в жи во та на дър жа ва та. 
 За що то ро ми те съ що имат сво и те пос ти же ния и при но си. За що то има 
ма кар и един бъл гар ски ром ски по ет – Усин Ке рим – чи е то сти хот во ре ние „Ци-
га нин съм” е на пъл но съ пос та ви мо с Ва зо во то „Аз съм бъл гар че” (и всъщ ност е 
съз да де но по мо де ла на то ва сти хот во ре ние):
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Циганинсъм

Циганинсъм.Детствотомибосо
прошумяскатунподнощихладни.
Аланожвъвджобаазненося
инедебнакондатиоткрадна!

Циганинсъм.Отвулияядох,
водихмечка,впекиснежнакиша.
Ноотскръбнепеякатодядо-
домсиимаминакнигапиша.

Някогаигритемиотнеха,
скитахдрипав-живаживеница...
Нопогледайкаквъвградскидрехи
днесиграятдветемидечица!

Плувахповоди,нонескорито,
конкрилатведнъжлимепримами?
Азвидяхстрани,доднескоито
инасъннеевидялбащами!

Некаплискабуендъжд,небето
датрещиибурязладастене.
Неглавняпрезнощ,атокмисвети
исветаулавямсъсантена!

Азсъмбългарче

Азсъмбългарчеисилна
майкаменееродила;
схубости,благаобилна
мойтародинаемила.

Азсъмбългарче.Обичам
наштепланинизелени,
българиндасенаричам–
първарадостезамене.

Азсъмбългарчесвободно,
вкрайсвободеназживея,
всичкобългарскоиродно
любя,тачаимилея.

Азсъмбългарчеирасна
вднивелики,вславновреме,
синсъмназемяпрекрасна,
синсъмнаюнашкоплеме! 

 И как во ще е на ше то бъ де ще, ако ня кой ден по ве дем спор кое от по доб-
ни те сти хот во ре ния да стои на че ло на бук вар че то за І клас, ко е то ед ва ли ще ин-
те ре су ва ад ре са ти те си, за що то те ще ста на ли от дав на част от гло бал но то се ло.

Албе на Ру нев ска
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Авто ри те на сбор ни ка ра бо ти ха с на деж да та, че из след ва не то им ще е 
ос но ва за про фе си о нал на и об щес тве на дис ку сия вър ху на ло жи тел ни те про-
ме ни в пре по да ва не то на ис то рия и бъл гар ска ли те ра ту ра с ог лед адек ват на 
ре ак ция на за дъл бо ча ва щи те се и ус лож ня ва щи се проб ле ми в съв ре мен но то 
бъл гар ско об щес тво, свър за ни с то ле ран тно то пат ри о тич но въз пи та ние и от но-
ше ни е то към раз лич ни те ти по ве мал цин ства. 
 Убеж де ни е то, че все ки пре по да ва тел-но ва тор мо же да на ме ри своя пъ-
те ка в пре ос мис ля не то на ана ли зи ра на та проб ле ма ти ка, е в ос но ва та на се лек-
ци я та от ис то ри чес ки из во ри, под бра ни  ка то до ку мен тал на ба за за под го тов ка 
на раз лич ни ти по ве учи лищ ни и из въ ну чи лищ ни за ни ма ния. 
 Тър се ни я та и опи тът на ав то ри те  в под го тов ка та на ин тер дис цип ли нар-
ни уро ци са ре а ли зи ра ни в при мер ния урок „Епо ха та на Йо ан Асен ІІ или как се 
кул ти ви ра то ле ран тнос тта на един на род”,  от ли чен  в кон кур са „Да пре по да ва-
ме ан ти дис кри ми на ция и то ле ран тнос т” на Съ ве та на Евро па и Ми нис тер ство на 
об ра зо ва ни е то и на у ка та през ок том ври 2008 г.
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