ТЕМИ НА ИЗДАНИЯТА
В ПОРЕДИЦАТА
o

Учебници и учебно съдържание

o

Финансиране на образованието

o
		

Образователна интеграция и
равен достъп до образование

o
		

Децентрализация в сферата
на образованието

o

Междукултурно образование

o
		
		
o
		

Измерване на постиженията на 		
учениците и системи за вътрешно
и външно оценяване
Икономически и социални
аспекти на образованието

Настоящето издание на Институт „Отво
рено общество” – София представя четири
варианта на анализ върху проблематиката за
толерантността, патриотичното възпитание
и отношението към малцинствата в контек
ста на действащите в съвременното българ
ско училище държавни образователни изис
квания и учебните програми по История и
цивилизация и Български език и литература.
Като изследват узаконените в момента учеб
ници по двата учебни предмета, авторите не
просто посочват слабостите на действащата
образователна нормативна база, но аргу
ментират фокуса на принципната й промяна,
като предлагат конкретни възможности об
новлението да бъде реализирано.
Обзорът констатира смущаваща проти
воречивост в интерпретиране на основни за
съвременното гражданско общество теми и
проблеми – демокрация, национализъм, пат
риотизъм, дефиниране на и отношение към
Различния; липса на механизъм за възпита
ние на толерантно отношение към динамич
но обособяващите се малцинства/етнически,
религиозни, интелектуални и др./; привър
заност към остарели модели за възпитание
на „патриотични” ценности и като следствие
от това – оскъдност във възможностите за
съизмерване със съседите, Европа, Света.
Паралелно авторите отстояват алтернати
вен подход към въпросната проблематика и
предлагат свои интерпретации за реализи
ране на адекватно за ХХІ век обучение.
Изследването е полезно четиво за зако
нотворците в областта на българската об
разователна система, качествен наръчник
за преподаватели по хуманитарни пред
мети, които не желаят още дълго да чакат
приключването на образователната рефор
ма, за да прилагат интердисциплинарност и
многоперспективност в работата си, както и
за да реагират по-адекватно на реалните ин
тереси на съвременните млади хора, с които
всекидневно общуват.
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РЕЗЮМЕ
Сборникът представя четири варианта на анализ върху проблематиката
за толерантността, патриотичното възпитание и отношението към малцинства
та в контекста на действащите в съвременното българско училище Държавни
образователни изисквания /ДОИ, стандарти/ и Учебните програми по История и
цивилизация и Български език и литература. Като изследват узаконените в мо
мента учебници по двата учебни предмета, авторите, дългогодишни преподава
тели в престижни столични училища, не просто посочват слабостите на действа
щата образователна нормативна база, но аргументират фокуса на принципната
й промяна, като предлагат конкретни възможности обновлението да бъде реа
лизирано.
Обзорът констатира смущаваща противоречивост в интерпретиране на
кардинални за съвременното гражданско общество теми и проблеми – демок
рация, национализъм, патриотизъм, дефиниране на и отношение към Различ
ния; липса на механизъм за възпитание на толерантно отношение към динамич
но обособяващите се малцинства /етнически, религиозни, интелектуални и др./;
привързаност към остарели модели за възпитание на „патриотични” ценности и
като следствие от това – оскъдност във възможностите за съизмерване със съ
седите, Европа, Света. Паралелно авторите отстояв ат алтернативен подход към
въпросната проблематика и предлагат свои интерпретации за реализиране на
адекватно за ХХІ век обучение. Пример за това са културно-исторически етю
ди върху Волжка България, Хазария, Армения и Алания, коит о по недвусмислен
начин доказват спешната необходимост от скъсване с дълголетни стереотипи в
интерпретацията на средновековното, респективно на всяко по-старо общес
тво, възпрепятстващи модерния човек да преценява необременено себе си и
Другите.
Изследването е полезно четиво за законотворците в областта на българ
ската образователна система, качествен наръчник за преподаватели по хумани
тарни предмети, които не желаят още дълго да чакат приключването на образо
вателната реформа, за да прилагат интердисциплинарност и многоперспектив
ност в работата си, както и за да реагират по-адекватно на реалните интереси на
съвременните млади хора, с които всекидневно общуват. Любознателните уче
ници ще открият в сборника различната гледна точка към изучаваното в учили
ще по история и българска литература. А всеки българин, изкушен в преосмис
лянето на най-важните ценности в нашето общество и готов да се съизмерва с
Другия без комплекси, ще открие посоки за следващ размисъл…
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УВОД
Темата за толерантността като че ли в последните години зае своето пъл
ноправно място в общественото съзнание. Отначало тромаво и бюрократично,
а напоследък с усилията предимно на неправителствените организации отно
шението към Другия започна да придобива европейска ориентация. За съжале
ние този факт контрастира с отношението към собствената култура и история,
където патриотизмът често е приравняван с крайния национализъм и шовиниз
ма. Целта на нашия екип е да открие допирните точки между толерантното отно
шение към чуждото общество и ценностна система и запазването и развитието
на националните характеристики на българина.
Подобен подход е приложим в много голяма степен към българското
образование по принцип и в частност към изучаването на предмета История и
цивилизация. На пръв поглед нормативните документи очертават параметрите
на равнопоставеност между свое и чуждо. В стандартите, формулирани в Дър
жавните Образователни изисквания /ДОИ/, е посочено, че ученикът „Обяснява
значимите процеси в еволюцията на съвременния свят и определя мястото на
България в тях; Аргументира ролята на България като фактор за стабилност на
Балканския полуостров; Установява самобитност, приемственост и взаимни вли
яния между култури и цивилизации; Прави оценка на значението на национал
ното и европейското културно наследство в световната цивилизация; Използва
знания за исторически и културни традиции като ориентир за идентифициране
на принадлежност към култури и цивилизации и“ т.н. За съжаление никъде в
този документ не се срещат понятията „патриотизъм“, „толерантност“, „малцин
ство“, „ксенофобия“! По този начин се залита предимно в образователното, но не
и във възпитателното съдържание на историческия материал, в описателния, а
не в аналитичния подход спрямо изучаваните общества и цивилизации, в кон
статацията на различия, а не в търсенето на техните причини.
През 2007 г. в списание “Диалогът в историята”, издание на Сдруже
нието на преподавателите по история /член на ЕВРОКЛИО/1, излиза базисната
статия на проф. Румяна Кушева “Мултикултурни аспекти на историческото
образование в България”2. Като тръгва от позицият а, че мултикултурността
е “явление на съвременността, което предстои да става все по-значимо”, и че
историческото образование разполага с ресурси, които “допринасят” за “по
зитивен междукултурен диалог”, авторката застъпва схващането, че се налага
“попълване на дефицита по тази твърде важна за историческото образование
тема, която засяга всички негови страни: цели, учебно съдържание, констру
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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иране на учебници и технологии на дейности в часа, нови компетентности
на учителя при общуването му с учениците. /подч. м./”3.
Коментирайки по-нататък мултикултурните измерения на съдържание
то на историческото образование, проф. Кушева напомня, че “мултикултурни
аспекти могат да бъдат откривани във всяка една тема от учебните програ
ми”4, включително например и в тези, свързани с политическото развитие. Ка
зано с други думи, авторката се връща към ясната на всеки дипломиран историк
истина, че като процес на активно взаимодействие /не на влиян
 ие!/, културата
е в основата на всяка човешка активност и формира активното поведение на
личността, ще рече заниманието с история е изследване на културата на Човека.
И понеже човешкото общество винаги е мултикултурно, съжителството в него
винаги е предизвикателство, а в проучването му ролята на историка е необхо
дима и дори водеща.
Появата на цитираната статия, дело на именит специалист по методика
на обучението по история в съвременна България, е симптоматична за състоя
нието на историческото образование в средното училище в страната. На първо
място тя е знак, че като част от евроинтеграционните процеси на българската
образователна система предстои да се съизмерва все по-активно с тези на ев
ропейските страни, където предизвикателствата, свързани с изискваният а на
мултикултурния модерен свят, също не липсват, но се правят и сериозни усилия
в решаването им. На второ място става ясно, че през последните двайсетина
години /на преход/ българските законотворци в образователната област не са
успели да постигнат много в разискваната посока.
Настоящият том представя нашите идеи, породени от проучване на сега
действащите учебници по история и цивилизация за V-Х клас. Съвсем предна
мерено ние не обременяваме изследването си с отделен анализ на учебниците
по история и цивилизация за ХІ клас, понеже застъпваме убеждението, че прин
ципният подход в интересуващата ни проблематика трябва да е един и същ във
всички учебни помагала, които специално третират националната история. В то
зи смисъл разсъжденията, отнасящи се за учебниците за V и VІ клас важат и за ХІ
клас, още повече, че прогимназиалните учебници бяха подменени в последните
години и по същество представят най-новото в развитието на учебникарската
литература.
Веселина Вачкова,
Красимира Йончева,
Мирослав Коев,
Албена Руневска
3 Пак там, стр.14.
4 Пак там, стр. 28.
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І. НЕСБЪДВАЩОТО СЕ ТОЛЕРАНТНО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ЗА V И VІ КЛАС
1. Хипотезата
Настоящият анализ се основава върху следната хипотеза: въпреки
опитите за предефиниране от гледна точка мултикултурност на целите и
учебното съдържание по предмета История и цивилизация в българската
образователна система верният фокус не е намерен на ниво ДОИ и Учебни
програми. Като следствие от това вече действащите учебници за V-VІ не са
в състояние да обслужват достатъчно качествено толерантното патриотич
но възпитание, тоест да съдействат за стимулирането на привързаността и
на уважението на децата от целия етнически и религиозен спектър /т.е. от
оформилите се малцинства/ към родната страна, миналото и бъдещето й.
Следващите разсъждения, без да претендират за изчерпателност и като засягат
единствено пряко съответстваща нормативна база и трите одобрени с
конкурси учебника /съответно/ за V и VІ клас5, ще потвърдят или отхвърлят
предварителното предположение.

2. Клопките на нормативната база
В своята Декларация за принципите на толерантността /16 ноември
1995г./ представителите на страните - членки на ЮНЕСКО /в това число и Бъл
гария/ заявяват “ ... готовност да поддържаме и претворяваме в живота прог
рамите за научни изс ледвания в областта на социалните науки и възпитание
в дух на толерантност, правата на човека и ненасилието. Това означава необ
ходимост да се отделя особено внимание на въпросите, свързани с повишение
равнището на педагогическата подготовка, учебните планове, съдържанието
на учебниците и занятията, усъвършенстването над другите учебни мате
риали, включително новите образователни технологии, с цел възпитаване на
чувствителни и отговорни граждани, отворени за възприемане на други култу
ри, способни да ценят свободата, да уважават човешкото достойнство и ин
дивидуалност, да не допускат конфликти или да ги разрешават с ненасилстве
ни средства.”6
На ниво българска просветна система така декларираната воля заляга
най-напред в Закона за народната просвета: “Не се допускат ограничения или
привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход,
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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вероизповедание и обществено положение.” /чл. 4, ал.2/7. Законът за степента
на образование, общообразователния минимум и учебния план посочва,
че общообразователната подготовка се изгражда върху принципите за зачи
тане на “основните човешки права, правата на детето, традициите на бъл
гарската култура и образование, постиженията на световната култура, цен
ностите на гражданското общество, свободата на съвестта и свободата на
мисълта.” /чл.8, ал.2/8. Съобразявайки се и с Декларацията на ООН за целите на
хилядолетието до 2015 г.9, Национ
 алната програма за развитие на училищ
ното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015
г.)10 поставя като приор
 итет на българската образователна система качес
твеното образование и равния достъп до него.
Върху тази основа Наредба №2 за учебно съдържание11 формули
ра Държавните образователни изисквания /ДОИ, стандартите/ към учебното
съдържание по предметите в съответните културно-образователни области
/КОО/. На КОО «Обществени науки и гражданско образование» отрежда: «...
водеща роля в развитието на социалната култура на учениците и в реали
зиране на гражданската мисия на образованието. Чрез усвояване на най-зна
чимите постижение на социалното познание /история, география, икономика,
етика, право, философия/ учениците се подготвят за по-добро ориентиране,
адаптиране и реализиране в съвременното демократично общество; разви
ват уменията си за активно гражданско участие в социалния живот в усло
вият
 а на културно многообразие и глобализация.»12 Конкретно на предмета
история и цивилизация се пада отговорността да «...съдейства за изграждане
на гражданска идентичност на човека и обществото. Знанията за минало
то, историческото развитие изграждат взаимосвързаните полета на нацио
налната памет и на цивилизационното наследство. Обучението по история е
съсредоточено върху разбирането на съвременния свят, в който живеят учени
ците. Познаването на миналото се възприема като предпоставка за осмисля
не на настоящето и бъдещето.
Историческата образованост създава рационалната и емоционална
база за гражданска интегрираност... Посредством овладяване на историчес
ките знания... се постига разбиране за приемственост между последовател
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 периодически 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 сменящите се типове цивилизация /подч. м./.»13
Цитираният обширен откъс поставя недвусмислено въпроса: защо учеб
ният предмет История, изучаван десетилетия наред в българското училище,
е именуван според сега действащите нормативни документи «История и ци
вилизация»? Ако се пренебрегне обстоятелството, че от историческа гледна
точка подобна формулировка е абсурд, то не се ли налага същият извод и от
логиката на самия нормативен текст? В добавка към това – не е ли прекалено
титанична амбицията училището да изгражда гражданска идентичност на об
ществото?... Тук е мястото да се отбележи също, че името на учебния предмет
Човекът и обществото /от същата КОО, изучаван в ІІІ и ІV клас/ е на практика
неразбираемо /недостъпно/ за възрастта децата и така всъщност се нарушават
техните права...
Стандартите по история и цивилизация са концентрирани в четири
«Ядра на учебно съдържание»: фундаменти на историята; национ
 ално и све
товно историческо и културно наследство; човекът в историята; източници
на историята.14 Определянето на оптимален брой и откриването на най-точна
формулировка за наименованията на ядрата безспорно е трудна задача и в този
смисъл резултатът е много добър. В същото време трябва да се отбележи, че тер
минът фундаменти не защитава достатъчно добре идеята за приемственост и
обновляемост в историческия процес, която прозира в концепцията на ДОИ.
Буди недоумение също защо историческото и културното наследство са раз
делени – това много напомня на коментираното вече съчетание история и
цивилизация. Положителна характеристика на ДОИ в Ядро «Фундаменти на
историята» е задаването на изискване за ситуиране и съизмерване на българ
ската история с балканската, европейската и световната. В Ядро «Национално
и световно историческо и културно наследство» обаче се настояв а за уста
новяване на «взаимни влияния между различни култури» /в прогимназиалната
степен/ и на «самобитност, приемственост и взаимни влияния между култури
и цивилизации» /в гимназиалната степен/15. Естествено възниква въпросът: въз
можно ли е да съществува самобитна култура изобщо, и в частност в регион
като Балканския полуостров? И още: не е ли вече архаизъм схващането за вза
имно влиян
 ие на култури и цивилизации, след като е ясно, че културният про
цес е процес на взаим
 одействие?
Анализът на конкретното съдържание на стандартите налага зак
лючението, че в тях обучението в дух на толерантност по смисъла, вложен
в цитираните по-горе Декларация на ЮНЕСКО и двата просветни закона
не се залага. От учениците се изисква да идентифицират, разграничават,
13 Пак там, стр.44.
14 Пак там, стр.48-51
15 Пак там, стр.50.
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сравняват, тоест да констатират религиозни и етнически особености и раз
личия, например, но не и да търсят, усвояват и ползват механизми за ин
теграция или преодоляване на евентуални противоречия. В този смисъл
особено показателни са текстове от две ядра на учебно съдържание на стандар
та за гимназиалната степен на обучение: «Използва знания за исторически и кул
турни традиции като ориентир за идентифициране на принадлежност към
култури и цивилизации» /ядро «Национално и световно историческо и културно
наследство»/; «Обяснява ролята на езика, религият
 а и традициите за социална
обвързаност и различия в обществото» /ядро «Човекът в историята»/16. Тук е
важно да се подчертае също, че и в двата случая става въпрос за второ равнище
на съответния стандарт, ще рече едва за работа в профил /или в часовете по ЗИП
и СИП/.
Логично следствие от така установеното състояние на стандартите е
липсата на адекватно изискване за обучение и възпитание в дух на толеран
тност в действащите Учебни програми, отнасящи се до националната история.
Конкретно в Програмите за V и VІ клас17 толерантността отсъства от групата на
основните /изискуемите/ понятия, които учениците са длъжни да усвоят, а срав
нението с програмите по предмета «Човекът и обществото», изучаван в същата
КОО в ІІІ и ІV клас, установява, че и в тях положението е аналогично. В същото
време като един от очакваните резултати от работата в V клас се определя «раз
бира значението на толерантността за съжителството между хората»18, а
в VІ - «оценява съжителството на различностите като ценност»19. В първия
случай резултатът трябва да дойде, след като се познава структурата на бъл
гарското средновековно общество, основните социални групи в него и етни
ческите процеси, свързани с «контакти и конфликти» между «славяни, бълга
ри, османски турци, евреи, арменци, роми и други»20. Във втория - след като се
изучат характеристиките на българското общество през ХVІІІ-ХІХв., отнасящи се
до промените в икономиката, демографския бум, традициите и иновациите във
всекидневния живот, «традиционни и нови ценности», «самосъзнание и само
познание», «съжителство с другите – турци, евреи, роми, арменци и други обо
собени общности». Шестокласната програма изисква също учениците да умеят
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/documents/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 разграничават «отношението на българите към империята и към другите
етнически общности в нея», а също и да «разбират» и «приемат» «и различнос
тта, и предимствата на съжителството»21.
Категорично ясно е, че търсеният резултат реално е неосъществим, по
неже усвояването на информация само по себе си не предполага преосмисля
нето й през призмата на толерантността. Ето защо най-често знанието за Другия
остава на ниво фестивална екзотика, но не прераства в необходимост /желание/
за разбиране и съобразяване. Ситуацията се усложнява, когато толерантността
трябва да се превърне в елемент на патриотичното възпитание. Преди всичко
понятието патриотизъм липсва в нормативната база на образователната
система. Според Закона за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план основните цели на общообразователната подготов
ка трябва да бъдат: « 1. да съдейства за физическото и духовното развитие на
ученика, за успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в общес
твото; 2. да създаде условия за формиране на ценностни ориентации, свър
зани с чувството за българската национална идентичност, уважение към
другия, съпричастност и гражданска отговорност»/чл.9/22. В Учебните прог
рами по История и цивилизация за V-VІ клас тази разпоредба се конкретизира
в специален акцент: «Разглеждани в контекста на миналото, разнообразните
контакти между българите и другите народи утвърждават представата за
българската културна идентичност като традиционно европейска. Тази наг
ласа стимулира ангажираността на българското общество към модерните
европейски ценности. То предполага формирането на обществена и лична взис
кателност на българските граждани към политиката на интегриране на Бъл
гария към Европа»23. Следователно патриотизмът смислово е заменен с ком
бинация на понятията национ
 ална идентичност и културна идентичност,
а ценностно е ориентиран към традиционно европейското в българското.
В резултат на това възпитанието в патриотизъм се явява «скрита» национална
програма в обучението по история. В комбинация обаче с установената по-горе
чисто декларативна толерантност превръща мисият а на всеки евентуален ав
торски екип на учебник по предмета в «явно» невъзможна.
Действащите в момента учебници по История и цивилизация за V-VІ
клас недвусмислено подкрепят направеното заключение. Те акцентират върху
всички процеси, явления, личности, артефакти, които доказват, че българското
е традиционно европейско, тоест върху цивилизационния принос на българите
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 европейското културно наследство. Те са модерни в сравнение със «старото
поколение» помагала от комунистическото време, понеже разширяват обхвата
на изучаваното с теми от културата и всекидневния живот. Заедно с това обаче
те най-често само отбелязват присъствието на други етнически и религиозни
общности в българското пространство, илюстрират го с примери от ритуалната
и празничната система, облеклото, бита и стопанската активност. С което отго
варят на предписанията в ДОИ и Учебните програми – констатират и идентифи
цират. Но така възпитанието в толерантност няма как да се получи.
Сигурно доказателство в подкрепа на последното заключение е фактът,
че в последните десетина години се появяват разнообразни по съдържание по
магала, предназначени да преодолеят доколкото е възможно проблемите, пре
дизвикани от неад
 екватността на учебниците спрямо актуалните нужди на об
разователната система. Националната програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) съ
що отделя специално внимание на въпроса с не доброто качество на учебници
те, като признава, че страдат от “излишен академизъм”24, което при по-малките
ученици означава, че са почти неразбираеми за част от тях и в повечето случаи
става дума именно за децата от малцинствата.
И с друг свой предшестващ документ – “Стратегия за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” /11.06.2004г./
- МОН признава, че в учебното съдържание на българските учебници ис
торията и културата на малцинствата не са представени в достатъчна сте
пен: “Основополагащите елементи на културната идентичност най-често се
свеждат до традиционния фолклор, без да се отчитат всички останали кул
турни постижения на етническите малцинства, а още по-малко приносът им
към общонационалната култура и развитието на обществото”25. Конкретно
за турците констатацията е: “Етноцентризъм в учебното съдържание и препода
ване, формиращо негативно отношение към турската общност”26. А препоръ
ката е: “Осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране процеса
на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и за разви
ване на културната им идентичност, включително чрез промени в учебните
програми и учебното съдържание.”27
На практика обаче се явява парадоксалната ситуация учебниците
да се приемат като неизбежен задължителен товар, а едновременно с това
да се търсят всякакви начини за разнообразяване и оптимизиране на ра
ботата. Паралелно негодуванието към авторските колективи е постоянно, въп
реки че, както става ясно, те нямат вина за положението, понеже дори дребно
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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отклонение от узаконените Учебни програми би им гарантирало провал на кон
курса.

3. „Културното влиян
 ие” на петокласните учебници
В конкурса за учебници за V клас, проведен през 2006г., по предмета ис
тория и цивилизация със свои проекти участват осем издателства: “Просве
та”, “Прозорец”, “Анубис”, “Сиела”, “Булвест 2000”, “Тангра ТанНакРа”, “Даниела
Убенова”, “Рива”. Според изискванията на Наредба № 5 за оценяване и одоб
ряване на учебници и учебни помагала28 след двустепенна процедура са
одобрени проектите на “Анубис”, “Прозорец” и “Просвета”29. По неофициални
данни от книжна борса най-търсен е учебникът на “Просвета”.
Два от авторските колектива се обръщат със специален увод към уче
ниците, в който се казва и: “Анубис” – “Ще се почувствате по-горди, че сте нас
ледници на една от най-богатите култури в света, че сте българи. За да стане
това обаче, трябва да се поучите от думите на нашия възрожденец Паисий Хи
лендарски и да учите усърдно и с любов своята история. (стр. 3)”; “Прозорец”
– “Бъдещето на България зависи от мъдростта и отговорното поведение на
нейните граждани – различни, но заедно по пътя на човешкия напредък. Надява
ме се, че учебникът ще ви помогне да се чувствате добри граждани на България
и истински европейци (стр.3)”. Тази предварителна заявка на екипите е защите
на от съдържанието и духа на техните учебници. Този на “Анубис” следва почти
неотклонно старата схема и на писане, и на подход към изясняваната пробле
матика, от което произведението им става тежко за усвояване, еднообразно и
затова досадно, несъобразено с последните новости в развитието на науката.
Обратно, авторите на “Прозорец” полагат усилия да посочват и подчертават
онези моменти от историческото развитие, както и елементите от културната
традиция, коит о илюстрират и са доказателство за мултиетничността, като успя
ват да изработят четивен текст. Амбициите на екипа на “Просвета”, макар и не
заяв ени в увод, са аналогични, но поради претрупаност от информация уроците
са твърде трудни за усвояване.
Според Учебната програма за V клас най-напред учениците трябва да се
запознаят с историят а на българските земи в епохите на Праисторията и Древ
ността /Античността/. Няколко са базисните схващания, чиито зле зададен
фокус води до ненамиране на точните акценти в учебното съдържание от
гледна точка толерантно патриотично възпитание. На първо място, стриктно
спазвайки нормативните изисквания, всички автори говорят за културни 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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яния, а не за процес на културно взаимодействие /предполагащо равнос
тойност на контакта/ между траки, елини и римляни. В резултат на това децата
трябва да запомнят какво точно всеки е взел от другия и как в крайна сметка
римляните са покорили и траките, и елините. Съвсем друго би било, ако им се
обясни по подходящ начин, че тръгвайки от типологично сходни предлитера
турни общества, вече в Класическата елинска епоха траките продължават да
живеят по стария начин и остават безписмени, докато част от елините живеят
полисно. Добра илюстрация на това разбиране би се получила, ако бъдат срав
нени аналогичните образи на цар Рез и цар Агамемнон, например, които
илюстрират типично сходните Микенска Гърция и Микенска Тракия във време
то около Троянската война /ХІІІв.пр.Хр./, а ситуац
 ият а в V в. пр. Хр. бъде изясне
на чрез съпоставка между царя на одрисите /Ситалк, Котис І/ и политик на
Древна Атина. Плодотворна би била и съпоставката между цар Котис І и Фи
лип ІІ, за да се види, че по елински образованият цар на македоните изпол
зва методите на покойния вече свой тракийския събрат, за да омиротвори
и обедини Балканите. Всъщност и описанието на Рез от “Илиада” на Омир, и
текстът на Тукидид за Одриското царство /и походът на Ситалк от 424г.пр.Хр./,
и Котис І като последния силен цар на одрисите, и Филип ІІ като основател на
Филипопол присъстват в уроците, но без да са постигнати посочените полезни
връзки и паралели.
На второ място – и трите учебника третират невярно понятието нома
ди - като скитащо пастирско население. Тази гледна точка поставя земедел
ци и номади в неравностойно положение, което исторически е също толкова
невярно, колкото и презумпцията за превъзходството на писмените пред без
писмените народи. Но ако на номадите се погледне като на хора, които, ка
то се движат, пренасят и адаптират идеи, свързват традиции и подсилват
държавно-строителните усилия заради привързаността си към силна цен
трална власт, то експедицията на аргонавтите, например, би илюстрирала
подходящо действията на елини и траки за господство в морето в периода
около Троянската война. Така става ясна и Великата елинска колонизация, в
частност съперничеството с траките от вътрешността на полуострова за надмо
щие в региона.
Но вместо това и трите учебника заявяват, че между траки и елини се ре
дували войни и търговско партньорство, и в добавка изброяв ат гръцките коло
нии по Черноморското крайбрежие. Авторите на “Прозорец” дори обобщават:
“Войните между траки и елини не били рядкост, но едновременно с това две
те общности търгували, опознавали езиците, обичаите и боговете си. Гръц
кият език станал език на общуването между тях. Елинската и тракийската
култура по Черноморието се сближили в хармонично взаим
 одействие /подч.
авт./”(стр.10). И добре, че в “Речник” на същата страница е обяснено, че въп
росното взаимодействие “между хора и общности се създава, когато има стре
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меж да се избягва враждата и да се общува: в трудовата дейност, търговия
та, изкуствата, всекидневния живот”, иначе учениците едва ли биха разбрали
за какво всъщност става дума. От своя страна екипът на “Просвета” посочва,
че: “Съседството на траки и гърци насърчило културното общуване. Тракий
ската аристокрация усвоила елинските постижения и език. Гърците пък въз
приели тракийските божества и легендарни царе като Дионис и Орфей.” /Като
илюстрация е представен съд от Панагюрското съкровище с обяснението, че “ в
стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния”/ (стр14). Про
чее, и възрастен би се затруднил да проумее това обобщение.
На трето място – завладяването на тракийските земи от римля
ните не би могло да бъде схванато в пълнота, ако не се тръгне от принцип
ната позиция за Тракия като контактна зона: духовното пространство на
източната част от Балканския полуостров и малоаз ийското крайбрежие
е територия на динамичен културен обмен. В този смисъл процесът на ро
манизация е частичен, валиден преди всичко за административните центрове,
почти липсващ в селска среда, усложнен /и освежен/ от хилядолетната местна
традиция на контактите с Анатолия, Двуречието, Северното Причерноморие.
На практика Римската държава и войска ликвидират самостоятелната тракий
ски държавност, но в тях проникват не малък брой местни първенци и войници,
а и някои от бъдещите римски императори произхождат от региона. Ето защо,
ако се конструира урок, който например представя съдбата на римски ле
гион, разположен в тракийските провинции или на траки, преселили се по
различни причини в други краища на империята; или проследява разви
тието на религиозен култ, дошъл от други райони и претърпял трансфор
мации на база местни вярвания; или реконструира елементи от дейността
на провинциалната администрация, то естественото взаимопроникване
между завареното и новото ще бъде показано най-ясно и по-въздейства
що, но преди всичко, като поставя идващото и срещнатото в равностойни
позиции.
Не такива заключения обаче произтичат от разработките на действащи
те учебници. В енциклопедиен стил на учениците се представя Римската импе
рия с нейните завоевания, изброяват се градовете и пътищата, които тя гради
в тукашните си провинции, и се заявява, че и при траките тя въвежда своите
закони и обичаи. Текстът е съпътстван най-често от снимки на археологичес
ки обекти, например Никополис ад Иструм. В резюме авторите на “Просвета”
обобщават: “През античността траките изпитали влиянието на големите
цивилизации на Елада и Рим. Те формирали античната култура, която влязла
в основата на европейската цивилизация. В разместванията на хора и държа
ви траките постепенно губели своята различност” (стр.14). Както става ясно,
всеки, борещ се с учебника, би се затруднил да разгадае дали Елада и Рим или
траките са “формирали”/?/ античната култура. Децата обаче трябва да се справят
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и с въпрос от рубриката “Открийте сами”: “Обяснете какво означава изразът
“траките загубили своята различност”!? В същата посока екипът на “Анубис”
проявява забележителна “оригиналност”: “Като обобщава тракийския принос
в културното наследство, останало в нашите земи, изтъкнатият наш учен
траколог проф. Александър Фол подчертава следното: 1/ тракийските племе
на участвали във формирането на индоевропейската общност... 2/ тракий
ският орфизъм повлиял елинската култура посредством великия философ и
математик на древността – Питагор; 3/ тракийските езически обичаи про
никнали в християнството: Тракийският конник, например, се “разтворил” в
образа на християнския светец воин Георги Победоносец”(стр.21). Тоест, забеле
жително “просто” и “достъпно” за проумяване от петокласници.
От своя страна, авторите на “Прозорец” най-напред подчертават, че “ла
тинският език и римските закони внасяли единство и равновесие в света на
империята” и че “религиозната толерантност /подч.а./ била белег на импер
ското управление”(стр.20). В “Речник” изясняват, че толерантността означава
“разбиране, приемане и съжителство между хора с различни езици, цвят на ко
жата, религия, обичаи и др. Тя изключва насилствено налагане на собствената
култура над другите”(стр.18). И накрая патетично обобщават /заяв яват/: “ Ци
вилизациит
 е на траки, елини и римляни са европейско културно наследство и
богатство. Културата на всички общности в Европа от древността до наши
дни е част от общото културно наследство на европейците”(стр.20).
Според Учебната програма след епохата на Древността учениците тряб
ва да се запознаят с времето на Средновековието по българските земи. И тук
съществуват няколко важни предварителни постановки, коит о биха дали подобра изходна база за толерантно патриотично възпитание. На първо място
необходимо е да се тръгне от позицията, че дълго преди началото на Дунавска
България и българите, и славяните са в контакт с Ромейската империя, а и по
между си, тъй че в новата балканска държава не се обединяват напълно непоз
нати. От тази гледна точка противопоставянето българи – ромеи е част от
голямото съперничество между Pax Nomadica и Pax Byzantina за надмо
щие в причерноморските територии и района на Долния Дунав, тоест това
е сблъсък /и/или партньорство/ между степната и християнската империя.
Така става ясно, че всички държавностроителни усилия на българските ка
нове и на царете след това са имперски по своя замисъл, което ще рече, че
са насочени към сполучливото управление в мултиетнична среда, а пос
тигнатото от Крум и наследниците му, продължено и от Борис І, Симеон І,
Петър І, Калоян, Йоан Асен ІІ свидетелства за успех. Подходящи акценти при
конструиране на уроците тук биха били: отбранителната система на държавата,
фиксираща точни граници и уникална за ранносредновековната епоха в Евро
па; административната система, включваща местни първенци /включително и
ромеи/; религиозната толерантност; законодателната политика, предполага
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ща равнопоставеност между поданиците; политиката по отношение земите на
т.нар. Отвъддунавска България, където последователно живеят печенеги и ку
мани, военни съюзници на българите, претопени в българска етническа среда;
доказателствата за равнопоставеност с империите на ромеи и франки, които из
ворите дават.
На второ място – важно е да се изясни, че актът на покръстването
включва българския монарх в т.нар. Семейство на владетелите, оглавя
вано от ромейския василевс. От тази гледна точка действията на цар Симеон
Велики намират логично обяснение в стремежа за царската корона на Запада,
а строежът на Велики Преслав - в намерението да се освети нова християнска
имперска столица. Става ясно също защо, когато решават, че Търновград ще е
престолнина, Асеневци започват да го пълнят с “благодат”, /като пренасят там
мощите на светци/, както и защо всички български царе щедро даряват манас
тирите в Атонската Света гора. Превръщането на Царевград Търнов в Трети Рим
през ХІV в. също така получава логично тълкуване, а мисият а на патриарх Евти
мий и неговите ученици придобива общохристиянски смисъл подобно на тази
на Светите братя Кирил и Методий. Периодът на византийското владичество съ
що предполага по-вярно разбиране, анализирано през предложената призма:
Василий ІІ връща българите в границите на Империята, където според него те
са още от времето на Йоан Цимисхий след превземането на Преслав и наказва
войниците на Самуил като бунтовници. В най-авторитетната християнска дър
жава, със запазена църковна организация и с възможност да живеят като рав
ноправни поданици, българите се вдигат на въстание, когато се яви потомък на
царския род, който да ги поведе.
Така се стига до третата важна постановка – общността на българите
през Средновековието не е само етническа, каквато я определя Учебната
програма. Тя със сигурност е етнополитическа, понеже ситуацията с нади
ганията срещу византийската власт се повтаря и по време на османското
владичество: два последователни опита за въстание с център Търново
/1598, 1686/ започват с провъзгласяването на /мним/ потомък на Шишма
новци за цар. И ако се проследи, например, връзката между владетел и вой
ници по време на многобройните военни кампании, които водят българските
царе /канове/, или нивото на грамотност у неар
 истократичните среди, ще стане
ясно, че съзнанието за общност не е само у издигнатите слоеве на българското
общество.
За съжаление нито един от представените акценти не е заложен в кон
цепцията на авторските колективи при разработване на темите от Българско
то средновековие. Спазвайки програмата, те титулуват българските канове
“хан”, а в учебника на “Анубис” дори разбираме, че управляващият българската
държава е наричан “сювиги “/”ювиги”/, което означавало просто “главнокоман
дващ”(стр.38). От тази гледна точка /може би!/ е ясно защо цялата история на
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Първото и Второто българско царство е разказана като низ от успешни и не
успешни военни начинания, основно срещу Византия. Особено показателен е
случаят с цар Симеон Велики, понеже се оказва, че той е бележит владетел, но
не може да овладее амбицията си да превземе Константинопол. Най-напред от
учебника на “Прозорец” разбираме, че “младият княз бил впечатлен от бля
съка на византийската столица” и затова “дълбоко в душата му постепенно
зреела идеята един ден да завладее трона на императора и да обедини българи
и византийци”(стр.38). Сетне от текста на “Анубис” научаваме, че “българските
сили не достигнали да бъде превзета византийската столица, а българският
цар да седне на престола на василевсите”(стр.63). И накрая творбата на “Прос
вета” обобщава: “Политиката на цар Симеон отразявала подема на българско
то общество през ІХ-Х в. В нея българските средновековни владетели виждали
пример за военна доблест и държавническа мъдрост”(стр.38). Така излиза, че
българските средновековни владетели, включително и кан Крум, напри
мер, схващат като пример за държавническа мъдрост неосъществимата
мечта за завладяване на Константинопол!? И възниква логичният въпрос:
защо цар Петър І и цар Йоан Асен ІІ са оценявани от съвременниците си ка
то добри и благочестиви, без да са “мечтали” за трона на василевсите?
Подобни “недоразумения” се явяват и когато българите са поставени в
позиция на съизмерване със съседите и другите народи и страни в Среднове
ковна Европа. Като не се обяснява типологично аналогичния мултиетничен
характер на българското православно царство с държавата на ромеите –
християнска империя – стига се до изброяване на съседи, върху които бъл
гарите оказват “влияние”, и съответно до “разночетения” по въпроса като
какви в етническо отношение да бъдат отбелязани някои личности. Найлюбопитен е примерът с Йоан Кукузел. В учебника на “Прозорец” той е опре
делен като принадлежащ към “най-прославяните българи /подч.м./ ”, “наречен
заради прекрасния му глас Ангелогласния”(стр.63). В основния текст на своя
урок “Българите в средновековна Европа” авторите на “Просвета” казват: “В
културата на Византия също имало български приноси. Бележити книжовници
и творци като Кирил и Методий, патриарх Евтимий, композитора Йоан Куку
зел принадлежали на двете родствени култури”(стр.78). В съпътстващия илюс
тративен материал /стенописно изображение на Свети Йоан Кукузел от ХІХв./ от
рубриката “Повече за...” се казва още “Той бил българин, родом от град Драч...
Учил в придворната музикална школа в Константинопол... В творбите се из
ползвал мотиви от българската народна песен... Сътвореното от него е ду
ховно богатство на целия православен християнски свят”(стр.79). Последното
заключение е много сходно с обобщението, направено във финалното резюме
на урока “Средновековните българи и техните съседи” на “Прозорец”: “През
средновековието българите поддържали най-тесни връзки с ромеи, сърби, вла
си и унгарци. Войната и мирът се редували в процеса на тяхното взаимно опоз
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наване и съжителство. Общото минало, християнската вяра и оживеното
културно общуване помагали на българите да преодоляват противоречият
 а
със своите съседи”(стр.67). Както става ясно, същинското историческо развитие
опровергава постановката за “влиянията”.
Мултиетничният характер на българската държава бегло се отбелязва и
в уроците, представящи структурата на българското общество, както и стопан
ския живот и всекидневието. За съжителството на славяни и българи в първи
те десетилетия от съществуването на Дунавска България екипът на “Просвета”
твърди, че “между двете общности съществували много различия в обичаите,
религията, начина на живот, но от тяхното взаимодействие щял да се изгради
здрав и траен съюз”(стр.28). Авторите на “Прозорец” са по-конкретни: “Това, ко
ето сближавало славяни и прабългари, била вярата в задгробния живот. Техен
обичай било да устройват военни игри и угощение на гроба на починалия. Въп
реки множеството различия помежду им славяните и прабългарите съжител
ствали мирно в общата държава и проявявали взаимна търпимост към свои
те обичаи и вярвания”(стр.31). Единствени авторите на “Анубис” говорят за
постепенното изграждане на българска народност заради съжителството
в общи граници и провеждането на административната реформа при кан
Омуртаг, като отбелязват също, че след приемане на християнството отпа
да и последната разлика между двата етноса – религиозната (стр.76). Еки
пите на другите две издателства избягват да коментират въпроса, като едва в
края на раздела за средновековния период в рубриката “Повече за...” в учебни
ка на “Просвета” четем: “ През дългите векове на съжителство в обща държава
различните етнически /подч.а./ групи – славяни, прабългари, заварено населе
ние – постепенно се сближили. Държавата дала името на тази нова общност
– българи. За оформянето й спомогнали общата религия и територия, както
и възприемането на общия език – славянски, с отделни български, гръцки, тра
кийски думи. Като българи първи започнали да се чувстват грамотните хора,
духовниците, аристокрацията”(стр.69).
Така както съдбата на късноантичното население не се проследява в ис
торическото развитие на държавата, липсва информация за появата и на други
етнически групи, които се настаняват на българска територия. Едва в урока за
упражнение “Средновековната столица Търново” екипът на “Просвета” отбе
лязва евреите търговци, които “хвалели стоката си пред магазинчетата в ев
рейския квартал”, а също и че “свой квартал имали и западните търговци, на
ричани франки”(стр.77) Авторите на “Анубис” представят Търново в рубриката
“Поглед” и там между другото споменават: “Специален квартал бил отделен за
западните търговци, пребиваващи в столицата. За хората от други народнос
ти, като например евреи или цигани, също били отделени специални квартали”
(стр.99). Учебниците споменават също, че чрез династически бракове в Бълга
рия идват чуждестранни принцеси. Според варианта на “Прозорец” присъстви
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ето им в двореца “спомагало българите да видят по-добре нещата, които ги
раздалечават или сближават с техните съседи”(стр.67).
Първите векове на османското владичество /османският период/ са
включени в последния дял от предвиденото в V клас учебно съдържание. Тук
също съществуват принципни постановки, които биха довели до по-правилно
възприемане на този болезнен период от българската история. Преди всичко
важно е да се изясни, че Османската империя наследява традициите на
Арабския халифат /а значи и на Персийската империя/ и държавата на Сел
джуките, като ги обогатява с държавния опит на балканските страни. На
второ място – наложително е да се уточни, че в тази държава важи разде
лението на милети, тоест по конфесии, и от тази гледна точка етническата
принадлежност на поданиците не интересува властта. Освен това – на трето
място – политическото господство не е съчетано с робство и подвластното
население запазва имуществото си.
Погледната по този начин, освен безспорните негативи, коит о причи
нява на завоюваното немюсюлманско население, ислямската империя може да
бъде по-успешно сравнявана с развитието и практиката на предшестващите я.
Това би позволило, например, постепенно да се преодолее дълбоко залегналия
у съвременните българи стереотип за тъждествеността на днешната Република
Турция и нейните граждани с Османската империя и османските турци. Пара
лелно, би станало ясно, че подобно на Византия например, и османската дър
жава дава шанс на хора с амбиция и качества да достигнат високи позиции в
управленския елит, стига да са мюсюлмани, и това мотивира немалък брой хрис
тияни да приемат исляма. Що се отнася до обикновеното християнско населе
ние /християнската рая/, което запазва личната си свобода през целия период
на владичеството, е важно да се подчертае също, че военната му повинност към
държавата е заменена с поголовен данък. В съчетание с немалкото възможнос
ти, които огромният османски пазар предоставя, и с предпоставено негативно
то отношение на привилегированите османлии към всякакви стопански начи
нания, това е безспорна гаранция за икономическа реализация на способните и
предприемчивите. А от гледна точка изискваният а на всекидневния живот опи
саната ситуация налага изработване на механизъм за смекчаване на евентуал
ните конфликти на битово ниво, понеже и немюсюлманската и мюсюлманската
рая са в подчинено на господарите положение.
Подборът на подходящо учебно съдържание за реализиране на
представения подход към проблематиката предполага два основни ак
цента – съизмерване и споделеност. Любопитно би било, например, да се ви
ди какво е карало мюсюлмани да се похристиянчват във Византия и съответно
християни да се помюсюлманчват в Османската империя. Интересни заключе
ния биха се получили също при сравнение между османската държава и евро
пейска страна по отношение на: данъчните задължения на селянин или градски
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жител /ХV-ХVІІ в./; мащабите на гладните епидемии; мобилността сред неприви
легированите слоеве. От своя страна споделеността като феномен преди всич
ко на механизмите за неофициално /битово/ общуване би могла да се разпознае
в ситуации на трудови и съседски отношения, екстремност, ритуална взаимопо
мощ, а както вече стана ясно - поради последователното редуване на империи
- традицията й в балканския регион е достатъчно продължителна.
Справедливо е да се отбележи, че в раздела за османското влади
чество авторските екипи на “Просвета” и “Прозорец” са положили наймного усилия за представяне противоречивата многоаспектност на исто
рическия процес в една мултиетнична и мултирелигиозна среда: посочват
се привилегиите на мюсюлманите и пораждащите се от това конфликти
с християни и евреи, изясняват се причините за насилственото и добро
волно помюсюлманчване, посочват се опорите за съхранение на българи
те в условията на политическо безправие. В същото време огромният обем
задължителна информация блокира възможността за представяне на различ
ните гледни точки – според етническа или религиозна принадлежност, напри
мер. Евреи, арменци, роми, османска рая са споменати като участници в общия
живот преди всичко в градска среда, но остава напълно неясно как те оценя
ват своето присъствие там. С други думи – уроците от османския период са ет
нографски преглед, представящ любопитни подробности от кухня, облекло и
празнични ритуали, и това само по себе си е интересно, но не особено полезно
от гледна точка толерантно патриотично възпитание. Затова и обобщения ка
то следващите звучат единствено декларативно: “Просвета” - “Градската чар
шия, пазарите и панаирите били местата за срещи и общуване на хората от
различни народи и вери. На чаршията стояли редом дюкяните на арменци и
евреи, заедно работели поколения турски и български майстори. Там те спо
деляли общи грижи, обменяли умения, изработвали общи обичаи и поговорки.
Турският език бил общ за всички, затова в езиците на всички балкански народи
навлезли много турски думи. Много общи черти се появили в строителство
то, в облеклото, в човешкото поведение, в кухнята и развлеченията.”(стр.108);
“Прозорец” – “В градовете в българските земи християни, мюсюлмани, евреи
и други живеели в отделни махали, изградени около храмовете им. Занаятчии
и търговци от различни етнически общности работели заедно на чаршият
 а.
Понякога мюсюлманите предизвиквали конфликти и насилия, но в общата им
работа еднаквите грижи и интереси бавно намалявали религиозното проти
вопоставяне”(стр.87).

4. Шестокласниците без шанс за съизмерване с Другите
В конкурса за учебници по История и цивилизация в VІ клас, по правила
та от предходното състезание, през 2007г. участват пет издателства – “Анубис”,
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“Булвест 2000”, “Просвета”, “АзБуки Просвета” и “Тангра ТанНакРа”. Спечелили
те са отново същите, като на мястото на “Прозорец” сред призьорите е “АзБуки
Просвета”30.
Учебното съдържание, предвидено за изучаване, включва времето на
Българското възраждане, епохата на Третото българско царство, периода на то
талитарния комунистически режим, както и следващите години на демократи
зация.
Тук е важно да се напомни, че представянето на този материал в пред
шестващия учебник по История създава изключителни трудности за осмисляне
и усвояване от шестокласниците, най-вече поради несъобразеността на подбо
ра и поднасянето му с особеностите на тяхната възраст. За съжаление същата
констатация може да се направи за утвърдените нови учебници с оглед едно
годишното им апробиране в учебна среда. И основната причина за това е ко
ментираната вече информационна претовареност на Учебната програма
, както и императивното изискване, заложено в Приложението на МОН,
наречено “ Последователност и брой на темите за нови знания по исто
рия и цивилизация в VІ клас» 31. Защото, като се опитва несполучливо да
комбинира хронологичния с проблемен подход, въпросното Приложение
на практика затруднява още повече нормалното обучение. Следователно
авторските колективи са допълнително обременени в усилията си от неп
рофесионалната намеса на експертния екип на МОН.
Проекцията на отбелязаните несъвършенства върху проблематиката
около толерантното патриотично възпитание напълно логично допринася за
още по-сериозното изместване на подходящия фокус от гледна точка постигане
на мултикултурност. На първо място структурирането на учебното съдържа
ние изключва разглеждането на теми, които коректно ситуир
 ат българското
общество и неговото развитие спрямо синхронните европейските про
цеси. Така например, липсва изясняване на Източния въпрос, а като след
ствие от това и възможност за аргументиране мотивацията на поведение на все
ки един от участниците в този гордиев възел на противоречия – Велики сили,
Османска империя, балкански народи. Такъв евентуален акцент би позволил да
се осмислят по-лесно вариантите за постигане на политическо освобождение
на българите, както и неизбежността на възникването на българския национа
лен въпрос, концентрирал огромна част от градивната енергия на следосво
божденското общество. Биха се набелязали също и основните геополитически
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/projects/current/
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цели на Великите сили, определящи до голяма степен поведението им спрямо
балканския регион в периода до Втората световна война, както и ответната ре
акция на българското общество.
Подобно е положението и с проблема за национализма на ХІХ век,
който, поставен принципно като акцент, би обяснил процесите в националноосвободителното движение и на българите като балкански и европейски народ.
На практика обаче авторските колективи тръгват от твърде оспорими опреде
ления на понятието национална общност: „Анубис“ - « Голяма група от хора с
общ език, територия, стопански връзки и обичаи» (стр.22); „Просвета“ - «Го
ляма група от хора, които възприемат себе си като едно цяло, свързани са от
общ език и култура, от съзнанието за общо минало и от стремежа към соб
ствена държава»(стр.21); „АзБуки Просвета“ - «Голяма група от хора, свързани
с общо минало, език и култура и чувство за принадлежност към общността»(
стр.24). В резултат се оказва трудно да бъде откроена разлика между ха
рактеристиките на етническата общност, разглеждана в V клас, и нацията.
Противоречието се получава от една страна защото, както бе коментирано погоре, общността на българите още през Средновековието е и етнополитическа,
а от друга – идеите на модерния национализъм на ХІХ идват на Балканите
от Западна Европа и се концентрират около идеята за нацията държава.
В този смисъл фактическото безкрайно подробно описание на политичес
ки, стопански и културни събития в епохата на Третото българско царство
и комунистическия режим не е съчетано с възможност за съизмерване в
постигнатото от съседи и европейски страни и на практика се превръща в
самоцелно.
На второ място - опитът за проблемен подход в представяне на учеб
ното съдържание не предвижда възможност за среща с гледната точка на
етническите и религиозните малцинства към случващото се в държавата,
където те са равноправни граждани. В този смисъл констатациите, направе
ни в цитираната по-горе “Стратегия за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства”, не са взети под внимание. По ма
ниер
 а на петокласните, шестокласните учебници отново се задоволяват с из
брояване на етническите общности, с коит о българите съжителстват, като са
мо декларират толерантността на това съжителство: “Анубис”: “В периода на
Възраждането в българските земи продължават да живеят представители на
различни нации и етнически групи: гърци, евреи, роми, арменци и др. Отноше
нията с всяка от тях са принципно добри. Българите са една от европейските
нации, които не развиват неприязън по отношение на евреите, намерили своя
та втора родина в българските земи... Представителите на отделните нации
и етнически групи пък участват в българските борби за освобождение.”(стр.26);
“АзБуки Просвета”: “Непосредствено след 1878 г. в Княжество България и Източ
на Румелия живеели около 2,8 милиона души... Българите живеели заедно с други
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по-големи или по-малки етнически и религиозни общности, познати от столе
тия. Всички се ползвали равнопоставено от гарантираните им от конститу
цията религиозни, граждански и политически права.”(стр.125); “Просвета”: “За
две три десетилетия след Освобождениет
 о населението на България достига
4 милиона души... В отечеството се завръщат българи от емигрантските ко
лонии. Хиляди турци и гърци се изселват... В началото на ХХ в. България приема
около 20 хиляди арменци. Българските граждани изповядват различни религии.
Преобладават православните християни. Мюсюлманите и другите верски об
щности – католици, армено-григорианци, евреи, се радват на свобода на рели
гията”(стр.124).
“Новото” в шестокласните учебници е съпровождането на цитираните
твърдения със статистическа информация под формата на таблици или диагра
ми, представяща съотношението между броя на населението в отделните етни
чески групи. Прилагат се също и снимки на представители на етническите об
щности, различни от българите, или на сгради, свързани с изповядване на рели
гията им. В урок за упражнение на “АзБуки Просвета” е потърсен и оригинален
вариант за представяне на мултиетничната атмосфера в големите български гра
дове чрез задачи за анализ на картината на Иван Мърквичка “Пазар в Пловдив”.
Една от тях изисква: “Опитай се да разпознаеш по облеклото представители на
различни етнически общности”(стр.93). Най-вероятно в случая се търси позо
ваването на стари знания, които децата са получили двадесетина урока по-рано,
когато в темата “Съжителство с другите” (стр.21-23), освен коментираното по-го
ре изброяване на етноси, живеещ
 и по нашите земи, с илюстрации се представя
и традиционното облекло на различните общности. Любопитно е обаче, че въп
росните илюстрации са без поясняващи надписи и етническата принадлежност
на носителя на съответната дреха може да се разпознае единствено с помощта
на учителя /ако и той е в състояние да се ориентира/. Може би затова в след
ваща задача на урока за упражнение се прави важното уточнение: “В лявата
част на картината от ляво на дясно са изобразени българка, арменка, мюсюл
манка и циганка. На какъв език според теб са разговаряли те помежду си?” И ако
се пренебрегне обстоятелството, че въпросът е некоректно зададен, понеже уж
изрежда представители на етноси, пък намесва и религиозна принадлежност /а
е известно, че има и християни, и мюсюлмани цигани, например/, то остава глав
ното питане – на каква база децата ще направят заключеният а си? И още – как
ще се справят с последната задача от упражнението, коят о изисква: “Избери един
от персонажите и го очертай с цветен контур в тетрадката. Напиши текст
от пет изречения от негово име на тема: “Днес съм за първи път на пазара”. Без
съмнение заданието е неизпълнимо, тъй като никъде в този учебник /а и в оста
налите два/ не е представена гледната точка на “другите” /т.е. малцинствата/ към
всекидневието, стопанския живот, държавната система, политиката.
И оттук - на трето място – учебниците показват картина, но не и
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механизъм на функциониране на политически, икономически, културни
структури като например, парламент, политически партии, промишлени
обединения, обществени организации, кооперации, творчески съюзи. По
този начин се затормозява сериозно възможността за усвояв
 ане от стра
на на учениците на умения за справяне с проблемни ситуации, типологич
но сходни с аналогични в собственото им битие на български граждани32.
А добре би било, вместо да се проследява управлението на всички партии и ко
алиции за целия период от 1878 г. до 1947 г., например да се изясни най-типич
ното за протичането на предизборната кампания и провеждането на изборите
със задължително представяне на участието на целия етнически и религиозен
спектър на българските граждани. По същия начин, когато става дума за стопан
ския напредък на страната след Освобождението, е по-важно да се проследи
процесът на създаване на предприят ия, дейността им, търговските им контакти
в страната и в чужбина, кредитното им обслужване. Така най добре ще се ус
танови кои етнически групи /малцинства/ по какъв начин участват в икономи
ческото стабилизиране на Третото царство, а паралелите с аналогични процеси
при съседите и в развитите европейски страни ще позволи адекватно ситуира
не в международен план. Същата благодатна възможност би се появила и при
изследване дейността на някои типични и широко разпространени културни
институции – библиотеки, театри, кина, музеи, а също и заведения, свързани с
туризъм, спорт, забавления.
Само по този начин липсващото като задължително в Учебната
програма понятие малцинства би могло да се схване ясно и пълноценно,
в цялата му сложност и в многоперспективността на тълкуванията. Така и
явления от типа на “възродителния” процес, например, биха намерили своето
истинско обяснение, без да се елементаризират или неглижират. В този смисъл
прави впечатление, че авторите на “Анубис” предпочитат изобщо да не засягат
темата, базирайки се на отсъствието й като задължителна по Учебна програма.
Другите два екипа я включват в урока “Краят на комунизма”, като по този на
чин я свързват само с периода на криза в комунистическото общество, което
исторически е невярно: “Просвета” – “През целия период след Втората светов
на война БКП не успява да намери верния тон в политиката към българските
турци... От декември 1984 до януари 1985г. българските турци са принудени да
сменят турско-арабските си имена с български. Това посегателство върху чо
вешкото право на свободен избор на име е осъдено от общественото мнение в
чужбина... Политическото напрежение в България се засилва от последвалите
забрани да се говори на турски език на обществени места и да се носи тради
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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ционно за етноса женско облекло” (стр.156); “АзБуки Просвета” – “През 60-те
години постепенно са сменени турско-арабските имена на ромите, изповядва
щи исляма... През 1984-1985 г. с пропагандното название “възродителен процес”
смяната на имената се разпростира и върху българските турци. Мерките на
властта са грубо посегателство върху правата и достойнството на българ
ските граждани и силно влошават международния авторитет на България”
(стр.162). Както става ясно, необходимо е проследяване на политиката по от
ношение на етническите и религиозни малцинства още от времето на Третото
българско царство и промените, които настъпват по време на комунистическия
режим. Сравнението пък със средновековната епоха е допълнителна отправна
точка на размишления.

5. Рекапитулацията
Представеният преглед на евентуални нови акценти в конструиране на
съдържанието, предвидено в Учебната програма по история и цивилизация за V
и VІ клас, предполага сериозно преструктуриране на учебния материал при за
дължителното прилагане на проблемния подход с цел фактологическа облекче
ност и оптимално реализиране на междупредметни връзки, с оглед максимално
облекчаване от преповтаряне, както и по-пълно постигане на многоперспек
тивност. Следователно необходима е реконструкция и на Учебната програма, и
на задаващите я стандарти /ДОИ/, която да позволява вариативност /и алтерна
тивност/ в подбиране на конкретния исторически материал, както и на типовете
занимания /и видовете уроци/ за поднасянето му. По отношение на авторските
екипи на учебници това непременно изисква и добро познаване на най-новото,
постигнато в научните изследвания, и съобразяване с актуалното в развитието
на методиката на обучение.
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Красимира Йончева

ІІ. ИСТОРИЯТА НА МАЛЦИНСТВАТА И ВЛИЯНИЕТО НА
ПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ
ЗАПОЧВА С „АУФТАКТ“
1. Обща тенденция в нормативните документи за обучението
по предмета История и цивилизация в VII и VIII клас.
Подчертаните характеристики на учебните програми V и VI клас са на
пълно валидни за учебните програми и учебниците за VII и VIII клас (което е пряк
резултат от еднаквата нормативна база). В програмите думите „патриотизъм”
и „малцинства” просто отсъстват. Не се предвижда дори етимологично
обяснение на понятията „малцинство”, „толерантност” и „патриотизъм”,
което прави невъзможно и разгърнато представяне – чрез следващи във
времето примери и ситуации – на динамичното развитие и принципната
константност в съдържанието на двете понятия. Посоченото подменяне на
проблемите за малцинствата, толерантността (респективно - толерантното пат
риотично възпитание) с темите за мултикултурното общество, приносите в ев
ропейската (за седми и осми клас и световната) цивилизация и битовите особе
ности на отделните етносите в никакъв случай не може да компенсира тотал
ната липса на опит за изясняване на фундаменталните въпроси: как се появява
понятието мой народ (съответно как се заражда чувството на патриотизъм) и
оттук – как изглеждат другите народи през призмата на идентификацията: аз-ка
то-част-от-моя- народ.
Отказът от изясняване на тези въпроси води до невъзможност да се нап
рави разграничението ние - другите, което е първото условие, за да бъде нап
равена следващата стъпка: уточняване на характеристиките на Външния друг
(например съседните народи) и на Вътрешния друг, т.е. – на малцинството като
такова. В резултат в учебниците изведнъж се заговорва за мултиетнически об
щества, в които отделните народи имат разнообразни характеристики, а доми
ниращият етнос по един или друг начин ограничава правата на другите народи.
Само по себе си избягването на термините „патриотизъм” и „малцин
ство”33 в нормативната база за обучението по история и цивилизация в средно
то училище би могло да се обясни с желание на създателите на тези документи
(защото авторите на учебниците по необходимост следват изискваният а в тези
документи) вниманието да се насочва към други, не толкова конфликтни и слож
ни за формулиране и обяснение теми. Проблемът е, че учениците всекидневно
са заливани с медийна и друга информация за проблеми с / на ромите и турци
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; баските – в Испания; арабите – във Франция; ирландците – в Англия,
руснаците – в Украйна; кюрдите – в Турция; латиноамериканците – в САЩ, и т.н.
В този контекст повърхностното запознаване с някои елементи от чуждия бит и
фолклор (до което реално са сведени понятията „толерантност” и „малцинство”
в учебниците по история) никак не помага за разбирането на феномена кул
турно малцинство. Защото да знаем, че един етнос има някакви екзотични от гледна точка на твоите традиции - празници или храни, изобщо не значи да
разбираме механизмите, по които се е формирало малцинството на този друг
етнос в нашата културна среда и – което е най-важното - как трябва да реаг ира
ме на проявите на културните особености на това чуждо малцинство, което
съществува абсолютно естествено от историческа гледна точка в нашата
културна среда.
С други думи, онова, което липсва в нормативните документи и в учеб
ниците по История и цивилизация, не е само ясно представяне на понятията патриотизъм, толерантност, малцинство – завоалирани като скрита национална
програма (за патриотизма, стимулиран с детайлно представяне на българските
политически и военни успехи и българския принос в европейката история) и
като богатството и колорита на другите култури (за културите на другите верски
и етнически общности, представени чрез интересни детайли на тяхното поведе
ние). Онова, което липсва, е желание да се пробуди и култивира чувствителнос
тта на учениците към темата за малцинствата и връзката на тази тема с патрио
тизма и културната идентичност, която, независимо дали това се пише или не в
учебниците, винаги е културно-историческа, а много често – културно-истори
ческа и политическа идентичност.
Разбира се, както в ситуацията с учебниците за пети и шести клас, и тук
авторските екипи на учебниците като цяло се опитват да компенсират посоче
ните липси в учебните програми, представяйки проблемите и богатството на
мултикултурните общества и прокарвайки патриотични настроения при темите,
където това е възможно. Необходимостта от тези „корекции” са видени и реали
зирани по доста сходен начин от авторските колективи на действащите в мо
мента учебници по История и цивилизация за VII клас (“Просвета”, АЗбуки Прос
вета”, “Булвест 2000”). С изключение на някои твърде интелигентни решения на
въпроса как темите за патриотизма и малцинствата хем да се представят, хем да
се скрият, характерни за учебника на Анубис (Г. Казаков, М. Донкова) „корекции
те” в учебниците за VIII клас също следват сходни стереотипи (одобрените учеб
ници са на „Свят. Наук а”, с авторски колектив Хр. Матанов, Г. Сотиров, Л. Станчев,
и на „Просвета” с автори Пл. Павлов, Ал. Николов, М. Делев, М. Босева).
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2. „Скритата национална програма за патриотично възпитание”
и „още по-скритите проблеми на малцинствата” в учебниците за VII и
VIII клас.
2.1. Парадоксите на „патриотичните теми” и загадката: какво
представляват „наследените от европейския свят гръко-римски ценности”
в учебниците за VII клас.
Когато се преподава Древна и Антична история, централните теми, кои
то се разработват от авторите на учебниците в духа на патриотичното възпита
ние, са три:
- Древността на възникването на човешката цивилизация по днешните
български земи (засвидетелствана ярко с най-старото обработено злато, откри
то засега от археолозите във Варненския некропол).
- Материалната и духовната култура на древните траки, които според оп
ределението на Херодот били „най-многобройният народ след индийците”
- Свободолюбивият дух на траките, изразен от въстанието на Спартак
(74-71 пр. Хр.) - „най-голямото робско въстание в Рим”.
При разработването на тези три теми авторите прибягват до един обик
нат в нашата научна и научнопопулярна историография похват, който доста точ
но може да бъде наречен „най-, най-, най-… реторика”. Характерното при този
похват е, че родолюбивото чувство на ученика (и изобщо на читателската ауди
тория) се подхранва с натрапчиво изтъкване на уникалността, т.е. - на съвърше
ната несравнимост на българския исторически феномен. Въпросната априорна
несравнимост на „българските” феномени, от една страна, цели повишаване на
националното самочувствие, а от друга страна, води до изтъкнатото по-горе по
повод учебниците за V и VI клас изолирано разглеждане на най-забележител
ните събития и процеси, характерни за историят а на народите по българските
земи. Такъв е още първият случай, където заглавието „Днешните български земи
– огнище на цивилизация” декларативно обособява „нашите” от „чуждите” земи
в самата зора на историята. Точно в този дух е и илюстрирането на урока за пра
историческата култура по българските земи с изолирани снимки на артефактите
от Варненския некропол (със скелета на нашия прародител, за по-голяма убе
дителност, Бошнаков и екип, с. 19; Димова и екип. с. 23, или без прародителския
скелет Арнаудов и екип, с. 24). Освен за най-старото обработено злато в урока
се говори задължително за „най-старата писменост” (плочките от Градешница,
документирани с ясна снимка), а понякога и за най-старата монархична власт,
развила се отново тъкмо в българските земи (Бошнаков и екип, с. 17).
В изтъкването на тези факти сами по себе си няма нищо притеснително и
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объркващо. Тъкмо напротив – описанието на такава славна и уникална с пости
женията си праисторическа култура по нашите земи е идеална основа за първа
та серия „наистина патриотични уроци” – тези за траките, техните велики царе,
забележителни култове и известни в цял свят съкровища. Притеснителното е,
че между праисторическата култура, развила се по нашите земи и чиито дости
жения са най-древното злато, най-древната писменост, а може би и най-древ
ната монархична власт и културата на траките, развила се на същото място, без
съмнение в пряко продължение на предходната култура, не се прави никаква
връзка. Правенето на такава връзка не е и много лесно предвид предварител
но зададеното от МОН съдържание на учебника. В това съдържание, следващо
между другото модела на учебниците от средата на миналия век, между първия
дял (където попадат Варненският некропол и плочката от Градешница) и делът
Древна Тракия (IV) учениците са се запознавали с историят а на Древния Изток
и после на Древна Елада. Естествено, авторите биха могли да преодолеят или
поне да смекчат несъвършенствата на наложената им структура с един малък
начален параграф, хвърлящ мост между старите (към 8000-7000 г. пр. Хр.) и но
вите (към 700 г. пр. Хр.) владетели на т. нар. днешни български земи. Подобен
въвеждащ параграф, който да запълни празнината на около седем хилядолетия,
обаче липсва. Не е изключено тази липса да се дължи отново на съобразяване
със зададеното съдържание, чийто първи урок (23-ти в учебника) е формулиран
„Тракийката държавност. Одриското царство” и следователно ограничава авто
рите да пишат предимно за събитията, предхождащи издигането на Одриското
царство в края на VI или началото на V в. пр. Хр. Интуитивен стремеж за търсене
на хронологическа последователност се усеща в обстоят елството, че във всички
учебници се използват например сведеният а на Омир за участието на тракий
ския цар Рез в Троянската война (XIII в. пр. Хр.).
Използването на Омировите сведения, като и присъстващият във всички
учебници акцент върху изключително своеобразната и развита тракийска ре
лигия недвусмислено сочат, че траките определено не са „цивилизовани” след
VIII в. пр. Хр., когато в хода на Великата гръцка колонизация по Черноморското
крайбрежие възникват елински колонии. И тук идва първият голям парадокс
(ако отнесем „дупката” от 7000 години като пасив на независещата от авторите
подредба на материала): Как се случва така, че земите, в които са били откри
ти най-старото обработено злато и най-старата писменост (а вероятно и
където е създадена най-старата монархия) и където сетне са живели най-мно
гобройните (след индийците) траки, които изповядвали най-напредналата и
сложна за времето си религия, са били цивилизовани първо от елините, а векове
по-късно и от римляните? Този въпрос, разбира се, тук не се задава, за да му се
търси и дава научен отговор. Целта му е да посочи основната, може би най-фа
тална слабост на сега действащите учебници – че те култивират нечувствител
ност не само към основни психологически нагласи (като патриотизъм и толе
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рантност), но и незаинтересованост към централни в модерния свят понятия
като „малцинства” (респективно техните, а и на всички други членове на дадено
общество права). В не по-малка степен те култивират нечувствителност към па
радокса, бидейки пълни със „загубени” хилядолетия и „цивилизоване” и „реци
вилизоване” на по-древни в културно отношение народи от по-млади в също
то отношение. По точно тази логика появата на елинските колонии в близост
до старите тракийски градове се сочи еднозначно като начало на влиянието на
елинската култура върху тракийската. По същата логика по-късно налагането на
римската власт ще бъде „приобщаване на траките към римската цивилизация”.
Тъй като по-горе на тези проблеми беше отделено специално внимание,
тук ще отбележа само една крайно опасна тенденция, задълбочавана от учебни
ците по история – отказът да се търси каквато и да било логика в историчес
ките събития (били те древни или съвременни). Защото от така представения
исторически „процес” излиза, че народите, живели по българските земи, освен
всичко най-, най-, са били и най-уникално нецивилизовани и несравнимо непод
лежащи на цивилизоване. Затова елините за осем века изглежда не успяват да
ги цивилизоват, та се налага насилствено – след потушаването на въстанието на
Спартак, а сетне и на съпротивата на Децебал – и римляните да започнат посте
пенно да ги приобщават към цивилизацията.
Не по-малко парадоксално се оказва представянето на свободолюбивия
(и разбира се – антиримски) дух на траките. Траките, както и техните „братовче
ди” македоните (по-рано) и даките (по-късно), са представени като сила, проти
востояща по самата си същност на римската цивилизация. И понеже траките са
свободолюбиви (както ще бъдат по-късно и българите и славяните, заселили се
по нашите земи и постоянно воюващи срещу Византия), изводът е, че вероятно
Рим (както по-късно и Византия) носи робство и тирания. Паралелно в уроците
за Рим той изобщо не е представен като ретроградна и несвободна система, а
тъкмо като носител на мир, цивилизация и прогрес в най-пълния смисъл на по
нятието „прогрес”, създадено от Полибий точно за да характеризира смисъла на
световната история, въплътен в налагането на Pax Romana.
Ако обобщим духа на патриотичното послание в „българските” уроци,
включени в общия план на световната стара история, можем да заключим след
ното: авторите се опитват да подчертаят достиженият а (по-рядко и приносите)
на народите, живели по нашите земи през Античността, за развитието на човеш
ката цивилизация. Паралелно виждат и представят цивилизацията на траките
като отделена, различна, противостояща на цивилизациите на елините и особе
но на римляните.
Тази визия от една страна се дължи на традицията българската история
винаги да се разглежда в опозиция на съседната гръцка и римска (ромейска)
цивилизация. Въпросната традиция води до изключване от историята на на
шите земи и съответно от българското културно-историческо наследство на
34

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

редица фундаментални събития в не само общоевропейски, а и общочовешки
измерения. Такова събитие е например разпространението на християнството
(което се схваща като плод на елинско-римската цивилизация, а после, както ще
стане дума при учебниците за VIII клас – като „оръжие” на наследилата ги визан
тийска цивилизация). Друг факт, макар с по-локален характер, но отчасти пре
допределил триумфа на християнството, е това, че всички императори от тет
рархията, в т.ч. Константин Велики, са с трако-илирийски произход и поверяват
всички отговорни постове на свои приближени и роднини. Този факт, който би
могъл успешно да се използва далеч не само в духа „и ние сме дали нещо на све
та”, а като прекрасен пример за конструирането на мултикултурните общества и
превръщането на подчинените малцинства в управляващи елити, е абсолютно
игнориран в 35 урок на всички учебници, посветен на реформите през III век.
Една подобна тема прекрасно би се вписала в цел № 5, посочена в Програмата:
„Да формира представи за културно-интеграционните процеси като феномен,
надхвърлящ политически, пространствени и времеви граници.” Обаче според
подробните стандарти, представени след целите, единствената епоха на син
тез („съвкупност от взаимно културно проникване между античния Изток и ан
тичния Запад”) според авторите на програмата, а оттам – и според авторите на
учебниците, е времето на Елинизма (вж. също VI, 25, ГО).
От друга страна коментираната нелогична и изпълнена с «празнини» ис
торическа картина се дължи на пълната липса на опит за разглеждане на раз
личните общества в сравнителен план. Тази слабост се дължи на първо място
на липсата на такова изискване в нормативните документи. Макар един от очак
ваните резултати да е ученикът да може да „съпоставя политическите системи в
Древния Изток, Елада и Рим”, а друг - да познава различните пантеони и най-зна
чимите запазени паметници на различните древни общества, това не означава,
че въпросните култури се разглеждат в сравнителен план. Това означава само,
че културите се разглеждат едновременно. Единственият начин да съпоставиш
културите, е да сравняваш по определен общ критерий техните ценностни сис
теми. А централните понятия в съвременната ни ценностна система са свобода,
хуманизъм, толерантност, гражданско общество, идентичност…

2.2. Неясното представяне на „античните гръко-римски ценности”
като основа на съвременната цивилизация.
Вярно е, че в Програмата за обучение по История и цивилизация се нас
тоява учениците да усвоят и разберат „ценностите” на античния свят като фунда
мент на съвременния европейски свят; да знаят, че „да си гражданин е привиле
гия”, да познават „мълчаливия свят на робите” и отношението на гражданите към
робите. Паралелно изобщо не се поставя въпросът, че отношението към робите
е наш морален проблем, но изобщо не е бил морален проблем за тогавашните
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свободни граждани. Не се поставя и въпросът, че в античния полис, както и в ан
тичния републикански Рим, робите са само част от другите, т.е. – че в основите
на модерната западна цивилизация стои една система, която генетично е заре
дена с проблемите на малцинствата във всичките им варианти: етнически, поло
ви, възрастови, политически. Понеже в античния гръко-римски свят от привиле
гията на гражданството са лишени почти всички жители на полиса, управляван
фактически от едно мъжко, автохтонно, сравнително заможно малцинство
(според закона на Перикъл гражданин е мъж, свободнороден от родители ати
няни, който е навършил 31 години и притежава земя). Подобни ограничения,
превръщащи всички жени, деца, младежи и чужденци, решили да живеят в даден
град, в малцинство, всъщност не са съществували в нито една древна цивили
зация.
В този контекст би било крайно полезно да се видят какви са критериите,
по които елините и римляните са определяли себе си като свободни, а варвари
те – като роби. Може би това се има предвид в Програмата, когато за единствен
„различен” в кръгозора и в света на елините и римляните се фиксира варваринът
(тема 6. 5. различният в античността – гръко-римският свят и варварите). Проб
лемът е, че така поставен, въпросът води до две деформации в представите за
това „Кой е другият?”, понеже 1) гръко-римски свят като такъв не съществува –
до средата на II в. пр. Хр. има елински полиси и Италийска римска федерация, а
след това - римска провинция Ахйая, чийто статут по нищо не се различава от
този на провинция Македония, Тракия или Мавритания; 2) за елините римляни
те са били едни от най-варварските „варвари”, а римляните са харесвали Омир и
Хезиод, но са намирали елинските нрави и поведение за абсолютно нецивили
зовани. Неслучайно единственият култ, преследван от Рим преди християнство
то, това са Еливзинските мистерии, забранени със закон.
С други думи, формулирането на подобна монолитна цялост „гръко-рим
ски свят”, противопоставен на варварите, напълно изключва постигането на ед
на от основните цели на обучението по история (4) – да развива представи за
динамиката и еволюцията на ценностите от епохата на Античността, заложени в
основата на съвременната цивилизация. Подобна формулировка изключва, без
никакво съмнение и възможността да се открие някаква ценност, наследена в
модерната културата от другите цивилизации (в т.ч. и от траките). Оттук става
невъзможно съвременното общество да се схваща като мултикултурно (понеже
е плод от еволюцията на гръко-римската монокултура).
През призмата на нашето изследване - малцинствата във фокуса на то
лерантното патриотично възпитание, налагащият се дотук извод е, че настоя
щите учебници по история по определение (понеже следват зададените в Прог
рамата изисквания за понятийно разясняване и фактологичен обем) не дават
никаква представа по нито един от централните въпроси, които би трябвало
да се разгледат тъкмо в контекста на древната обща история, за да могат
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учениците да схванат както универсалността на феномените патриотизъм
и толерантност към малцинствата, така и стриктната времева и локална
обусловеност на техните проявления:
- Кога, как и защо се формират патриотичните нагласи?
Тук въпросът би могло тясно да се обвърже с ролята на войната в антич
ния свят (тема, иначе широко застъпена в учебниците), както и с комплекса за
бедност и младост на елинското общество, развит в контекста на самосравнени
ето му с културите на Египет, Персия, а отчасти и на Тракия. Добре би било да се
разгледат както атрофията на националното чувство у елините в епохата на Ели
низма, така и хипертрофията на „култа към Рим и римския народ”, характерен за
по-голямата част от историята на Рим.
- Как рефлектира патриотичното чувство върху отношеният а към вът
решния и външния Друг?
- Каква е ролята на религията (например при египтяни и евреи) и поли
тическата система (при елините и римляните) за формиране на представите за
собствената уникалност и оттам – за ясно дефиниране на света на Другите като
качествено различен от нашия?
- Какви са разликите и приликите между основните малцинства в гръц
кия полис (жени, деца и младежи, чужденци, безимотни) и малцинствата в
съвременното демократично общество. Има ли групи, които днес се считат за
малцинства, борещи се за правата си, а в полисите не са формирали подобно
малцинство (например хомосексуалистите)? Има ли групи, които ние считаме
за малцинства, понеже са напълно (като незаконните емигранти) или почти на
пълно (като затворниците) лишени от граждански права и които в античните де
мокрации изобщо не са схващани като малцинства (например робите, които не
са схващани като хора, а като „говорящи оръдия на труда”, или политическите
изгнаници, които са „безродници”, т.е. поставени изцяло извън закона и общнос
тта).
- Има ли опити за интегриране на вътрешния и външния Друг?
- Вътрешните или външните културни импулси довеждат до идеят а, че
идеалната цивилизация е тази, в която няма никакви полови, народностни, със
ловни, възрастови и имуществени различия между хората? (Тук би могло да се
разгледа отношението на различните религии към вътрешните и външните мал
цинства с акцент върху християнското учение като доктрина, тотално отричаща
правото на съществуване дори на идеята за малцинство).
Естествено, всички тези изключително важни въпроси не биха могли да
бъдат разгледани нито в учебниците, нито в крайно оскъдните часове по ис
тория (51 за цялата година). Тяхното пренебрегване обаче сериозно осакатя
ва не само и не толкова историческата култура на учениците, колкото тяхното
гражданско и патриотично образование и възпитание. А тъкмо правилното и
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навременно гражданско и патриотично образование и възпитание биха помог
нали на децата адекватно да се ориентират в съвременния свят и в частност
– в съвременното българско общество, където въпросите за отношението към
малцинствата, толерантността и параметрите на националната идентификация
(патриотичното чувство) стават все по-остри. Ето защо тези теми биха могли да
бъдат поставени и разисквани на семинарни занимания, след като на учениците
се предоставят добре подбрани оригинални извори по разглежданите въпроси
(примери за подбор на подобни извори са приложени в настоящ
 ото издание).
Някои въпроси, особено тези, които предполагат паралели между античното и
съвременното отношение към малцинствата, е добре да бъдат поставени за до
машна работа с изискване учениците да привлекат при изготвянето на отгово
рите своите родители. Не на последно място преподавателите биха могли да
подготвят сами разработка по поставените или сходни въпроси и да обогатят
знанията на своите ученици с допълнителни (т.е. извън учебния материал) зна
ния. За да улесним колегите, тук ще предложим една примерна разработка за
алтернативно разглеждане на един епизод от античната история с акцент върху
проблемите на патриотизма и малцинствата. Става дума за издаването на един
закон, задължително цитиран от всички модерни изследователи на паметта,
гражданското общество и национализма – Декретът за амнистията, и за послед
валия не по-малко известен, широко коментиран от специалистите по филосо
фия и етика „Процес срещу Сократ”.

2.3. „Декретът за амнистията” и осъждането на Сократ или: как?
кога? защо? и доколко? атиняните се научават да прощават
(примерен урок за изясняване същността на античната и модерната
представа за толерантност)
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Двете лица на елинската Класика
Всяка цивилизация има свой апогей, период, в който тя издига най-ве
ликолепните си паметници, когато извършва най-знаменитите си дела, и когато
нейните класици създават шедьоврите си, коит о ще се превърнат в еталон за
бъдещите поколения. За Елада епохата на Класиката е през V в. пр. Хр. Това е
времето на „Златното петдесетилетие на Атина”, когато философият а се утвър
ждава с имената на Протагор, Сократ и Платон, а Перикъл украсява акропола на
опожарения от Ксеркс град с великолепните храмове (на коит о, след възстано
вяването им през XX в., можем и днес да се възхищаваме). През пети век елините
побеждават Персия, Херодот създава жанра история, за да увековечи славните
дела „на елините и варварите”, Есхил пише знаменитите си драми, а Фидий из
вайва едно от чудесата на света – статуята на Зевс в Олимпия.
Пети век обаче е и времето, в което елините в продължение на 30 годи
ни водят най-ужасната гражданска война, известна на античния свят почти до
началото на нашата ера. Това е т. нар. Пелопонеска война, коят о ще бъде дос
тигната по жестокост и брой на жертвите едва през I в. пр. Хр. от гражданските
войни в Рим. През V в. пр. Хр. атиняните осъждат Темистокъл – героят на битката
при Саламин, сетне философа Анаксагор, великия скулптор Фидий и Тукидид
(близък съмишленик на Перикъл, стратег и автор на „История на Пелопонеската
война”), а малко по-късно и Перикловия племенник Алкивиад. Последното ще
доведе до победата на Спарта във войната, понеже Алкивиад предоставя забе
лежителните си стратегически способности на полиса, който му дава убежище
(както по-рано е дал убежище на Темистокъл, Фидий и Тукидид).
Всички учебници изтъкват като основно качество на елинската култура
стремежа към свобода, а в частност на атинската – култът към демократичните
свободи, олицетворявани от свободното слово. Но от приведените класически
примери е очевидно, че елинският идеал за свобода е твърде далеч от съвре
менния идел за свобода, който е плод на повече от двухилядолетна еволюция.
Ярки примери за това разминаване между нашите и елинските представи за
свободата са Декретът за амнистията (403 г. пр. Хр.) и последвалият процес сре
щу Сократ (401-399 г. пр. Хр.).
Декретът за амнистията: причини и същност
В самия край на Пелопонеската война в Атина последователно се уста
новяват два олигархични режима – управлението на Стоте олигарси и това на
Тридесетимата тирани (наричана и само Трийсетте). Причината за налагането
на олигархично управление само на последно място се дължи на подкрепата
за атинските олигарси, оказвана от Спарта. Основният импулс на тази промя
на е стремежът на Атина да се доближи в политическо отношение до страните,
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във войната срещу които очевидно губи – Спарта и Персия. Атинската тирания
обаче е една абсолютно изкуствена система. Тя не разполага нито с религиозни
те основи на персийската теократична монархия, нито със спартанското прек
лонение към отечествените закони, дадени от Ликург. На практика тиранията
се използвана от участниците в управлението за разчистване на лични сметки
(олигарсите и тираните са бивши остракизирани атиняни, на които е позволе
но да се върнат в полиса си). Стига се до абсурдния закон на Критий (един от
главните герои в Платоновите „Диалози” и лидер на Трийсетте), според който
Трийсетте имат право да убият всеки атинянин, който не фигурира в списъка на
„Трите хиляди добри граждани”. Това поведение на тираните предизвиква реак
ция от страна на т. нар. демократична партия, коят о през 403 г. успява със сила
да завземе властта в Атина (Критий е убит в една от битките).
Въпреки победата на демократичната партия, атинското общество оста
ва рязко разделено на множество „протиранични”, „антитиранични” и „демокра
тични” групировки. Мнозина граждани не се числят към никоя от посочените
групи, а търсят лично отмъщение за нещастият а, които са били принудени да
изтърпят заради войната със Спарта, а после и по време на олигархичния терор.
Точно в тази ситуация е издаден Декретът за амнистията. Според този декрет на
гражданите на Атина „е забранено да си спомнят за (извършените) злини”. Спаз
ването на декрета е осигурено и с клетва пред боговете, като онези, коит о се ос
мелят да си спомнят (или да припомнят на другите), са заплашени с проклятия
та, налагани на всеки клетвопрестъпник (Аристотел, Атинската политика). Целта
на закона без съмнение е да предпази атинското общество от поредна вълна
на насилие над политическите малцинства (които малцинства преди 403 г. са
представлявани от противниците на тираните и олигарсите, а след 403 г. пр. Хр.
– точно обратното – от техните привърженици). И тази цел отчасти е постигната,
понеже спомнянето на извършените злини е приравнено до светотатство, а
светотатството във всички антични общества е наказвано със смърт. Така на
практика забравата на определени факти се превръща в институция, охраня
вана както от гражданските, така и от религиозните закони.
Един човек, обаче – Сократ - изглежда не е искал да забрави, а може би
победителите от демократичната партия не са искали да го забравят. Сократ не
само е бил учител на мнозина тирани и олигарси (в т.ч. на Критий). Той е бил
близък прият ел на Фидий, Аспазия, Перикъл, Алкивиад – все личности, или осъ
дени на изгнание от атинския народен съд (т. нар. Остракизъм), или подозирани
от демоса в антидемократични настроения. Освен това Сократ е бил може би
най-популярната фигура в Атина през разглеждания период. Ето защо не е учуд
ващо, че само две години след Декрета за амнистията управляващите организи
рат процеса срещу Сократ – символа на онази гражданска съвест и памет, които
пречат на хората да помнят, че трябва да забравят.
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Учителят срещу забравата
Обвиненията срещу Сократ са три: че не уважава боговете на предците;
че въвежда нови богове и че развращава с учението си младежта. Тъй като за ан
тичните елини „патриа” буквално означава „предаденото/наследеното от пред
ците”, незачитането на преданието е оценявано като липса на патриотизъм. С
други думи – Сократ (за когото впрочем всички атиняни знаят, че многократно
е воювал за родния полис срещу Персия и Пелопонеския съюз, спасявайки нап
ример живота на Алкивиад и Ксенофонт) е обвинен и осъден на смърт заради
липса на патриотизъм. Това е може би първата, но със сигурност не е послед
ната подобна присъда. Сократ е осъден да изпие отрова, както и доброволно
прави (въпреки организираното от учениците му бягство от затвора).
Сократ е не само първият осъден на смърт елински философ. Той е може
би и първият човек, приел да умре доброволно за вярата си, понеже тази вяр
ва е била убеденост в безсилието на физическата смърт пред нетленния дух.
Сократ всъщност не е отричал традиционните гръцки божества, но е вярвал и
усърдно е проповядвал, че у всеки човек има дух (даймон), който го направлява,
казвайки му кое е добро и кое – зло. Не по-слабо е вярвал и не по-малко усър
дно е проповядвал, че душата на човека, който е следвал пътищата на доброто, е
безсмъртна. Неслучайно неговите ученици Платон и Аристотел многократно покъсно са дискутирани в източния християнски свят като евентуални кандидати
за светци. Не е случайно също, че българските зографи ще изобразяват тримата
велики учители на Елада – Сократ, Платон и Аристотел (дори двадесетина века
след смъртта им) като светци, наравно с царете и пророците на Древен Израил.
Накрая, Сократ е първият човек, който въздейства върху бъдещето посилно със смъртта си, отколкото с живота и учението си (самият той не е ос
тавил дори един собственоръчно написан ред). Ето защо по-късно големи хрис
тиянски богослови като Киркегор ще се опитват да видят приликите и разликите
между живота и гибелта на Сократ и на самия Иисус Христос. Сократ обаче въз
действа със смъртта си не на своите съграждани и не на своит е съвременници.
Конкретно за Атина единственият пряк ефект от осъждането и убийството на
Сократ е, че неговите последователи, начело с Платон, бягат в Мегара при съ
мишленика си Евклид (а в Атина се играят комедиит е на Аристофан, които осми
ват Сократ).
Исторически поуки от Декрета за амнистията и Процеса срещу
Сократ
С емиграцията на сократиците в Мегара в края на V и началото на IV в.
пр. Хр. управляващите в Атина постигат целта си – да отстранят онези, които
пречат на народа да помни, че трябва да забрави. В по-далечна перспектива, и
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в контекста не само и не толкова на атинската, колкото на човешката история,
се сбъдват пророческите предсмъртни думи, изречени от Сократ към съграж
даните му: „Аз твърдя, атиняни, че, като ме убивате, веднага след това ще бъдете
наказани по-жестоко... Като направихте това сега, вие мислихте да се избавите
от необходимостта да държите сметка за своя живот. Аз ви казвам, че с вас ще се
случи точно обратното. А именно ще се появят много повече изобличители про
тив вас, които досега въздържах... Защото, ако мислите, че като убивате хора, ще
заставите другите да не ви порицават за това, че не живеете справедливо, то вие
се заблуждавате. Такъв начин на самозащита не е нито напълно надежден, нито
добър. Най-добрият начин е да не затваряте устата на другите и сами да се стре
мите да станете колкото е възможно по-добри.” (Платон, Апология на Сократ, 39).
Както предвижда Сократ, късогледото, конформистко, манипулирано от демаго
зите си и заблуждавано, че е най-свободното и справедливо атинско общество,
е осъдено да бъде порицавано и съдено от други, не така добронамерени като
него, който е отдал целия си живот на родния полис. След Пелопонеската война
Атина, прогонила най-светлите си умове, действително никога не връща пре
дишната си слава и блясък, като последователно пада под македонска и римска
власт, а по-късно, през Средновековието, ще бъде третостепенно занемарено
византийско село.
Съдбата на Сократ е без съмнение предупреждение не само за това, че
когато милостта, представлявала дълго време уникална царска привилегия, се
превърне в институцията амнистия, може да загуби същността си на хуманно
помилване и да се изроди в безпринципна амнезия. Тя е предупреждение и за
най-опасната клопка, стояла някога и до днес стояща пред демокрацият а – да не
се превърне в тирания на мнозинството34.
Без съмнение Сократ не се примирява с амнистията единствено в качес
твото й на нездравословна за обществото амнезия. В историят а е имало много
случаи, когато управляващите са прибягвали до методи, сходни с атинския дек
рет от 403 г. пр. Хр. Така например още в древен Египет опитът за религиозни
реформи на Ехнатон (XIV пр. Хр.) е сведен до осъждане на забрава на личността
и делото на фараона. Името и образите му са изтрити, столицата му Ахетатон
е погълната от пясъците и никой не говори и не пише по-късно за него. Вяр
но е, че днешната археология и подбудените от нейните открития романисти
успяха да възкресят (а до голяма степен и да доизмислят) спомена за Ехнатон.
Това обаче не променя факта, че древните египтяни са спестили гоненията сре
щу привържениците на фараона, забранявайки им да се издават, че са негови
привърженици. Приканвайки несъгласните да напуснат Египет, те са спестили
и грозящата страната гражданска война, коят о би била пагубна предвид над
висналата хетска опасност. По същия начин малко по-късно фараонът Рамзес 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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„забравя”, че войската му е дезертирала пред битката с хетския цар Хатусили III
при р. Оронт (1280 г. пр. Хр.) и наказва войниците си… с отнемане на надницата
за деня на битката. И отново по същия сценарий в Рим „осъждането на забрава”
(damnatio memoriae/ дамнацио меморие) се превръща едва ли не в постоянна
институция, която „изтрива” от паметта не само личности, а и цели народи (нап
ример етруските).
В зората на Средновековието, в разгара на създаването на християн
ската догма, са разработени два подобни механизма за задължително забра
вяне на определени личности и техните учения. Първият начин е осъждане на
личността и/или учението й на Вселенски събор с произнасяне на „Анатема”
(Проклятие/Забрава). Вторият вариант е директно прокламиране от страна на
императорите на забрана хората да дискутират по верски въпроси. На практи
ка същото прави векове по-късно (през 1598 г.) и известният Нантски едикт (на
толерантността), сложил край на кървавите войни между хугеноти (френските
протестанти) и католици. Модерната и Съвременната история предлагат много
още по-красноречиви примери за причините, характера и резултатите от при
лагането на сходни „закони за забравата”. Понякога „амнистиит е” са успешни
(както в Египет и в Рим), друг път са напълно безрезултатни или направо имат
обратен на очаквания ефект. Основната разлика, водеща до успеха или краха на
такива мерки, е дали те реално целят и реално осигуряват или само формално
прокламират защитата на онова малцинство, в чиято полза са издадени. Защото
при формално издаване на „едикти на амнистият а” те само насочват (понякога
напълно съзнателно) отрицателните енергии в обществото точно към обекта,
който на теория трябва да защитават. Точно такъв е случаят с осъждането на
Сократ. И точно такива са случаите на много закони, носещи име „За защита на
малцинствата”.
Сократ като типичен представител на полисното гражданство и
говорител на малцинствата в елинския свят
Личността, учението и гражданската позиция на Сократ са напълно мис
тифицирани както от лаконичните му биографии, така и от неадекватния илюс
тративен материал в учебниците. Последният обикновено се свежда или до
черно-бяла снимка на неговия бюст, или до идилично-романтичната фреска на
Рафаел, представяща Сократ и някои от най-знаменитите Сократови ученици
начело с Платон, Аристотел и Ксенофонт, потънали в свободна, спокойна, възви
шена философска дискусия пред Академията (вж. Просвета, с. 103. Булвест 2000,
с. 101, АзБуки Просвета, с. 101 и 115). Фреската на Рафаело наистина е прекрасна
и много точно отразява крайно исторически неадекватното, затова и изпълнено
с множество анахронизми, но напълно съобразено с нуждите на своето време,
което е XVI век (!), идеализиране на елинската античност, в частност на атинска
43

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

та култура, от ренесансовите дейци. Тя обаче, както става пределно ясно от тук
предложените факти, основани на оригиналните, съвременни извори, няма ни
що общо с реалната съдба на елинските философи в Атина.
Ако се търси илюстративен материал, репрезентативен за разглежданите вре
ме, място и събития, най-добрият избор би бил картината „Смъртта на Сократ”,
дело на Жак Луи Давид (1787 г.), неслучайно поместена в началото на текста.
Това, разбира се, не означава, че Сократ е герой бунтар, загинал, понеже се е
противопоставил на съществуващия ред.
Историят а на Сократ е направо христоматиен пример както за отношението на
гражданите към малцинствата, така и за съдбата на гражданите, оказали се част
от малцинствата в елинския свят. От една страна той е типичен елин, подчинен
изцяло на предразсъдъците на своето общество: за него робите на практика не
са човешки същества, макар Диоген Лаерций да споменава, че Сократ сам да е
бил известно време роб; според изказванията на Сократ – предадени отново от
Диоген - жените са като гъските, но не снасят яйца, а раждат деца, а злият им
нрав калява характера на мъжете; според „Пирът” на Платон Сократ е споделял
масовото схващане на тогавашния елит, че любовта и верността между мъжете
е едно от най-прекрасните проявления на Ерос, а според повечето слухове за
Сократ философът е бил влюбен в Алкивиад (комуто преотстъпил наградата си
за храброст); децата се появяват в полезрението на философа само като „младе
жи”, които трябва да бъдат добре възпитани и да станат добри граждани, опора
на полиса си. Според слуховете Сократ дори имал две жени едновременно (Ми
ро и пословично злата Ксантипа), понеже заради жертвите на войните и чумата
Атина се нуждаела от повече граждани и излязъл закон атиняните да имат пове
че деца; чужденците не вълнуват изобщо Сократ, освен ако не използва някой
пример за назидание на съгражданите си; бедните интересуват философа още
по-малко, макар това да се дължи на собствената му пристрастност към скром
ния, дори аскетичен начин на живот; философите-софисти, поетите и реторите
са единствените малцинства (но те са в средите на управляващото малцинство),
върху Сократ с удоволствие използва известната си ирония. Неслучайно и три
мата обвинители на Сократ (Анит, Ликон и Мелет) са тъкмо от средите на засег
натите поети и философи.
Паралелно Сократ поставя сред своите учители мегарката Аспазия и
мантинейката Диотима, с което очевидно отрича типичното елинско (и нерядко
демонстрирано от самия него) отношение към жената като същество, непригод
но за високи умствени дейности. За него най-ценното в човека е безсмъртната
му душа, която носи всеки – идея, неминуемо включваща и жените, и децата, и
робите, и чужденците, и софистите и поетите в кръга на достойните за възхище
ние най-висши творения.
С други думи, Сократ, макар да е типичен класически елин, е и типичен
представител на най-трудно дефинируемото, но за сметка на това винаги и нав
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сякъде особено усърдно потискано малцинство – малцинството на инакомис
лещите. След процеса, без съмнение, Сократ става говорител и на най-чуждото
на обществото малцинство – малцинството на осъдените на смърт, които на
практика вече не са част не само от социума, а и от самия свят на живите.
Впрочем атиняните съжалили за осъждането на Сократ веднага след
убийството му и в знак на разкаяние му издигнали бронзова статуя. Но, понеже
били класически атиняни и разбирали свободата и отговорността за своите
решения по класически атински начин, осъдили заради гибелта на Сократ Ме
лет на смърт, а Анит и останалите участници в обвинението – на изгнание. (вж.
Приложение I 1-6)

3. Отсъстващата задължителна тема в учебниците по история
за VIII клас – малцинствата.
3.1. Изисквания на нормативната база
Както беше подчертано, в програмите за V, VI, и VII клас дори не се на
меква за възможност разглежданите общества да познават феномена „малцин
ство”. Ето защо е доста изненадващо, когато в програмата за VIII клас изведнъж
се очаква в резултат на усвоения материал ученикът да „разбира риска да бъдеш
различен”, т.е. – да схваща същността и ролята на малцинствата през Среднове
ковието (3.6). Всъщност от контекста на цитираната точка в програмата (която
единствена третира интересуващата ни тема) става ясно, че под „различен” се
разбира еретикът и – респективно, под „малцинства” се разбират изправилите
се срещу обществото „избраници” еретици (!?). От подобна формулировка и ог
раничаване на проблема се оказва, че понеже малцинствата са еретическите
общности, то те са породени от християнската цивилизация и по-конкретно
– от нетолерантността на ортодоксалните християни към еретиците, които са
се мислели за по-добри християни от онези, признаващи официалната христи
янска църква и държава. Съвсем отделно от темата за малцинствата (които са
еретиците) се поставя изискване за разглеждане на представите за мъжа и на
жената (което вероятно означава да се обърне внимание на жената като „дру
гия” в средновековното общество) и представата за „другия” (което изобщо не
е ясно какво би могло да означава, при положение, че еретикът и жената не са
част от тази другост).
Понятието патриотизъм отсъства напълно, като акцентът пада върху
„различните форми на интеграцията на племената” в римската християнска
система и „утвърждаването на териториалните държави”.
Както и в предходните учебни програми, и в тази не се предвижда и не се
изисква учениците да разсъждават върху понятието толерантност и него
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вите своеобразни измерения и проявления през Средновековието. Понятието
„толерантност” е маскирано зад абстракцията на „общите християнски ценнос
ти”, и „ценности, общи за християнството и исляма”. Вероятно същата цел има
изведнъж появяващият се феномен „обществено мнение”, чият о роля във фун
даменталните събития (например в провеждането на Кръстоносните походи)
учениците трябва да могат да схващат.
Доколко неадекватни са тези формулировки, упорито целящи да избег
нат или подменят централните за схващането на историческия процес понятия
„патриотизъм”, „малцинства” и „толерантност” е очевидно дори само от следния
пример: в стандарта “Определя принадлежност към общност въз основа на
езикови и религиозни особености” очакваните резултати са:
1. Дава примери за светци покровители на етническата общност в
България, Франция и Англия;
2. Разграничава ролята на езиковата и религиозна принадлежност за
придобиване на граждански статут във Византия;
3. Посочва религиозните и езикови аспекти на делото на св. св. Кирил и
Методий за приобщаването на славяните към европейската цивилиза
ция;
4. Дава примери за ролята на универсалните езици на Средновековието
(латински, гръцки, старобългарски) за културния и търговски обмен в
Европа.
Изглежда тук авторите на програмата са имали предвид много важното
знание и умение ученикът да може да извежда разликите между народностна и/
или държавна микрообщност и религиозна и/или езикова макрообщност. Тези
много важни знания и умения обаче по никакъв начин не могат да бъдат усво
ени от учебниците по история. В последните, които по необходимост стриктно
следват програмата, понятието народ много внимателно не се употребява в
контексти, които биха могли да го свържат с понятието патриотизъм (например
среща се в съчетание с „път/миграция”, но не и с „държава/религия/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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нятията език и култура не се употребяват съответно в контекст, който би могъл
да наведе на мисълта за малцинство (вж. примера по-горе т. 3 и т. 4).
Все пак трябва да се подчертае, че авторите на учебниците тук са много
по-облагодетелствани от тези в екипите, работили например над учебниците за
VI и VII клас. За тези учебници още не е било в сила задължителното съдържание.
Ето защо трите одобрени учебника за VIII клас („Анубис” - Г. Казаков, М. Донкова;
„Свят. Наук а” - Хр. Матанов, Г. Сотиров, Л. Станчев и „Просвета” - Пл. Павлов, Ал.
Николов, М. Делев, М. Босева) са наистина три различни учебника, чиит о авто
ри са се опитали по свой начин да преодолеят несъвършенствата в задължител
ната програма.

3.2. Проблемът за религиозните общности и религиозните малцинства
ствата.

3.2.1. Християнската общност или за прокламирания край на малцин

Без съмнение идеологията на ранното християнство е особено благода
тен материал за разсъждения около въпросите кои са основните малцинства в
античния свят и как ги възприема новата вяра, на която от IV в. предстои да ста
не доминиращо изповедание на Римската империя.
Сред най-често цитираните пасажи от Новия завет са думите на св. ап.
Павел към Галатяни „Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма
мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса (Галат. 3:28),
които почти дословно се повтарят в неговото послание до Колосяни: „Няма ни
елин, ни иудеин, ни обрезание, ни необрезание, ни варварин, ни скит, ни роб,
ни свободник, а всичко и във всичко е Христос“ (Колос. 3:11). „Почти” дословно,
понеже ако обърнем внимание на подчертаните вече несъщестуващи вътреш
ни деления в общността ще видим, че двата текста се допълват, отричайки на
практика всички вътрешни други, коит
 о римските граждани-християни са мо
жели да идентифицират:
- робите (които вече стават хора и затова могат да оформят малцинства);
- жените (вече виждани като еднакви с мъжете по същия начин, по който
субстанционално и онтологично равни са робите и свободните или скитите и
елините);
- ритуално разграничаващи се религиозни групи (символизирани чрез
„обрязаните” и „необрязаните”);
- чужденците („варварите”, т.е. чужденците, които живеят близо, често в
самите римски градове, и „скитите” – далечните, полумитични чужденци).
Единствено екипът на учебника на издателство „Анубис” се възползва от
уникалното етническо и културно разнообразие на европейската цивилизация
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възможностите, предоставяни от цитираните новозаветни текстове, за да пред
стави ясно голямата, истинската новост на Христовото учение – изравняването
на хората като равни пред Бога Божии творения. „Новият човек” – заключват ав
торите след представяне на стария и новия възглед за човека – и новият „избран
народ” е този, който вярва в Христос. А „вярата е една за всички християн
 и, кол
кото и да се различават те по кръв, по социално положение, по традиции, по пол
или по цвят на кожата” (с. 11). Отново само в този учебник учениците се запозна
ват с християнството като морално, етично и социално учение, основано на лю
бовта към ближния (която е израз на любовта към Бога). В останалите учебници
за VII и VIII клас, за които темата за появата, същността и разпространението на
християнството е задължителна (съответно в края и в началото на учебника),
християнството се представя изключително, първо - като преследвано малцин
ство, а после – като Църква. С други думи, акцентът пада единствено върху ин
ституционалния аспект и външните условия първо за преследването, а после
за триумфа на новата вяра. В този контекст напълно се пренебрегва основният
вътрешен импулс за победата на християнството, а именно - че то е първата вя
ра, прокламираща абсолютното равенство на хората.

3.2.2. Християнската църква и мюсюлманският морал – аномалиите на
едно противопоставяне
Посоченият подход води да едно крайно неад
 екватно от историческа
гледна точка представяне в учебниците на „Просвета” и „Свят. Наука” на христи
янството като религия на институцията, а на появилия се седем века по-късно
ислям – като религия на морала. В стремежа да се отдаде значимото на „другата”
(ислямската) култура и вероятно с презумпцията, че българските ученици няма
как да не са запознати с морала и ценностите на християнството, авторските
екипи на тези учебници стигат да представяне на толерантността като ценност,
присъща на исляма като такъв (а не като ценност, присъща на трите религии на
писанието, т.е. иудаизъм, християнство и ислям). Така логично темата за толе
рантността като стил на междуетническите и междуконфесионалните отноше
ния се ограничава до представянето на толерантността към другите народи и
към другите вери в мюсюлманските халифати. Това ограничение е особено от
четливо в учебника на „Просвета”, където изразът „религиозна толерантност”, от
който впрочем авторите на програмите изглежда изключително се притесняват
и затова изобщо не използват, се появява едва като характеристика на ислям
ското общество и учение (вж. с. 35).
Това, че подобно разграничение между християнството като църква (и
култура) и исляма като религия (и цивилизация), което присъства в абсолют
но всички учебници за VІІІ клас, е исторически неадекватно, не означава, че не
съществуват известни исторически основания за появ ата на коментираното
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объркване. Първото от тези основания е, че ислямът наистина няма структури и
институции, с каквито разполага християнството в по-голямата част от средно
вековния свят. Тук обаче се забравя, че християнството запазва първичната си,
неинституционална структура на практика навсякъде, където константинопол
ската и римската власт не са достатъчно силни, т.е. – в цялата обширна перифе
рия на европейския и малоазиатския свят. Освен това християнството се връща
към тази структура навсякъде, където след 632 г. се налага властта на ислямски
те халифи. Иначе казано, тук съществува една изключително важна и благодатна
за представяне на еднаквостта и различията между двете религии тема – тема
та за битовото съжителство на християни и мюсюлмани (а и друговерци) в ус
ловията на слаба политическа власт (независимо дали тази номинална власт
е християнска или мюсюлманска). Тази тема присъства само в учебниците, тре
тиращи периода на османското владичество, и се интерпретира единствено в
контекста на отношенията на християнската и мюсюлманската рая в империята
(в уроците за всекидневието).
Какво би могло да се направи, за да се компенсира едностранната и в
дълбоката си същност погрешна картина, представена в учебниците?
Най-лесният начин е да се сравнят Десетте Божи заповеди в Библията и
в Корана, като се съотнесат със съответния текст в Талмуда. Принципната, извес
тна на всеки специалист, еднаквост на тези заповеди би била достатъчен аргу
мент на учениците да се внуши, че при сходни вътрешни и външни условия не
би било естествено да се очакват големи разлики в поведението на християн
ската, ислямската и иудейската цивилизация.
Следващата стъпка е по-трудна – да се обясни защо все пак в поведени
ето на трите общности има толкова сериозни разлики. Учебната програма нито
подсказва отговор в това направление, нито изисква учениците наистина да се
замислят върху генезиса на конфликтите – респективно – върху успешните и
неуспешните решения за преодоляването на тези конфликти. Това внимателно,
напълно умишлено дистанциране на фактите от генезиса им е залегнало още
във формулировките на целите на учебната програма. Там в точка 1. се изис
ква преподаването по история в VІІІ клас : „Да изгради представата за истори
ята на Средновековието като процес на разширяване зоните на цивилизован
живот”, а в последната точка (6.) се настоява, че преподаването трябва: „Да из
гражда у учениците активно отношение към традиционните ценности, форми
рани на основата на религията”. За всеки професионален историк дълбокият
замисъл на тези точки, предвид подробното им разшифроване в програмата, е
пълна мистерия. Какво би могло да означава „разширяване на зоните на циви
лизован живот”? Дали става дума за експанзият а на европейската християнска
цивилизация и/или на ислямската азиатска цивилизация? И как ли трябва да се
разбира култивирането на „активно отношение” у учениците към „ценностите,
формирани на основата на религията”? Като критическо отношение на базата
49

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

на сравнение? Или може би като даденост, с която трябва да се съобразяваме по
начин, различен от онзи, по който се съобразяваме с ценности, възникнали на
нерелигиозна основа (доколкото такива през епохите до Просвещението изоб
що съществуват)?
От подробно представените в програмата стандарти и очаквани резул
тати става ясно, че отговорът на първия въпрос е да се наложи образът на раз
ширяващите се зони на цивилизован живот като съвпадащ с разширяващата се
експанзия на европейската християнска (т.е. – западната) цивилизация. Сам по
себе си този образ е напълно адекватен на духа и нагласите на съвременното за
падно общество, интегрална част от което е и българският социум. Остава обаче
проблемът какво да правим с религиозните ценности (понеже несъмнено това
се има предвид под витиеватото „ценности, формирани на основата на религия
та”)?
Във връзка с това е необходимо да се потърсят онези примери в сред
новековната история, чието разглеждане наистина би могло, без риск от про
вокиране на културно противопоставяне, да провокира у учениците „активно
отношение” към чуждите религиозни ценности. Без съмнение изясняването на
същността на джихада или проследяването на хода на кръстоносните походи
– теми, застъпени във всички учебници – са много важни от фактологична и те
оретична гледна точка, представяйки едно от лицата на срещата между различ
ните религии и един от пътищата за тяхното взаимно опознаване – войната (све
щена). Но прекомерното преекспониране на темата за свещените войни, което
е факт във всички учебници, с опит дори еднаквостта на феномена да се докаже
чрез „първите „Свещени войни” на християните, водени от Византия през VII в.
срещу зороастрийска Персия (вж. „Анубис”, с. 65, сл. ) - със сигурност не спома
га да се разбере как наистина са изглеждали и как са успели да съществуват
съвместно различните конфесионални общности. Отговорът на този въпрос
трябва да се търси не в сравнение между различните религии, а във факта, че
нито християнският, нито ислямският свят са представлявали монолитни в по
литическо и идеологическо отношение общности. Този факт, що се отнася до
християнството, донякъде е отбелязан, но само за да се изведе, а донякъде и
също да се преекспонира още едно деление (заредено с още конфликти) на вер
ска основа – различията между източноправославния и за западния, католичес
ки християнски свят. Тъй като за неадекватността на това противопоставяне ще
стане дума малко по-долу, тук ще предложим един от възможните варианти на
учениците едновременно и да се даде адекватна картина на начините, по кои
то са се формирали религиозните (религиозно-политическите) общности през
Средновековието, и към ценностите на тези общности, бидейки чужди (т.е. не
считаните за традиционно наши. български и европейски християнски ценнос
ти), да се предизвика „активно отношение” без това отношение да се деформира
през кривото огледало на някоя „свещена война”.
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Онова, което принципно липсва в програмите по история за всички кла
сове, а авторските екипи по една или друга причина не са се опитали да компен
сират липсата, е представяне на, нека ги наречем „алтернативните” общности,
които изграждат държави, неможещи да бъдат вписани в „класическите” христи
янски, мюсюлмански или езически модели. Конкретно в учебниците по История
и цивилизация за VIII клас напълно отсъстват четири твърде важни подобни „ал
тернативни общества”, чиято съдба би могла да бъде прекрасна илюстрация за
изключителното многообразие на типовете религиозно-политически общнос
ти, които съвсем не се изчерпват с християнските европейски империи, царства,
кралства и княжества, ислямските халифати султанати и еврейските общности
на диаспората. Става дума за мюсюлманската Волжка България, за юдейския Ха
зарски каганат, за християнската, но нехалкидонска Армения и късно христия
низираната в неизвестно какъв вариант на християнството Алания. Доколкото
тези теми, както казахме, са напълно игнорирани в програмите и учебниците,
тук предлагаме три примерни урока, които биха могли както да обогатят ис
торическите познания на учениците, така и да формират у тях коментираното
„активно”, но освободено от каквито и да било негативни конотации отношение
към „традициите, формирани на основата на религият а”.

3.2.3 Примерни културно-исторически етюди, представящи реалното
религиозно-политическото многообразие на средновековните държави.
Алтернативните европейски империи - Хазарският каганат и Волжка
България
Възход и крах на Хазарския каганат
Хазарите са индоевропейски народ с характеристики, близки до тези на
българите, аланите и другите етноси, населяващи района около Кавказ. Според
съвременните извори Хазарският каганат е създаден към средата на VII век в
пряка връзка с отслабването на Велика Стара България след смъртта на кан Куб
рат. Част от българите, които остават в старите си земи начело с (Бат)Баян, прие
мат властта на хазарите и са определяни в изворите като „черни” или „вътрешни”
българи. В началото държавата на хазарите се простира от Днепър до Каспий
ско море и вероятно се управлява от владетелския род Ашина – другата мощна
степна династия наред с рода Дуло. Първоначално столицата на Каганата е Се
мендер, а по-късно, вероятно заради силния арабски натиск и преориентира
нето на интереса на Хазария от граничните кавказки зони към вътрешните земи
около Дон и Волга, центърът на държавата се премества в издигнатия в долното
течение на Волга град Итил.
Към края на VII в. хазарите завладяват по-голямата част от полуостров
Крим, където живеят компактни маси от християн
 изирани готи и алани. Със зав
51

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

ладяването на Крим хазарите влизат в сферата на преките византийски инте
реси, понеже гр. Херсон е най-отдалеченият аванпост на ромейската цивилиза
ция на Север. В резултат на дворцови интриги в Константинопол се стига дори
до издигането на две хазарски принцеси на трона на василисите – дъщерята на
Изувер Глиаван - каган и тъст на Юстиниан II Ринотмет (при второто му управле
ние, 705-711) и дъщерята на каган Вирхор, Чичак-Ирина, съпруга на Константин
V Копроним (741-775) и майка на Константин VI Хазарски. Византия принципно
вижда в лицето на Хазария надежден съюзник срещу ислямизираните араби. И
в интерес на истината Каганатът наистина успява да спре разпространението
на исляма на Север (прием
 ането на вярата на Мохамед от Волжка България ще
бъде частно решение на нейния кан, а не резултат от ислямска военна заплаха
или мисионерска дейност). В контекста на тази политика е и Хазарската мисия
на Константин Философ (860/1 г.), където вероятно дипломатическите водачи
на византийското посолство договарят общите действия срещу мюсюлманите и
ангажиментите около укрепването на граничните зони.
Що се отнася до диспута на Константин с юдеите пред кагана, този мо
мент в житията на св. Кирил едва ли отразява реално желание на ромеите да
привлекат Хазария към християнството. Всъщност и от самите жития на св. Ки
рил е очевидно, че хазарите през третата четвърт на IX в. не прояв яват интерес
нито към християнството, защитавано от Константин Философ, нито към исля
ма. По същия начин по-късно, по време на организирания религиозен диспут
в двора му в Киев, княз Владимир няма да прояви реален интерес нито към
юдаизма, представян от хазарски равини, нито към исляма, защитаван от мю
сюлмани от Волжка България. Причината е, че и в двата случая приемането на
новата вяра е само финален акт, който завършва една вече напълно оформена
и дълбоко мотивирана позиция. А позицията на хазарските владетели по това
време вече клони към вземане на едно доста нестандартно решение – Хазария
да не приеме нито исляма, нито християнството, а юдаизма. Точно това решение
започва да се реализира при бег Булан (ср. на VIII в.) или при наследника му бег
Обадия (799-809) и окончателно завършва към 860-861 г. с утвърждаването на
равинисткия юдаизъм в Каганата.
В резултат на юдаизацията хазарските кагани, които се приемат като по
томци на старозаветните царе Давид и Соломон, приемат и новата титла екзи
ларх (т.е. предводител на еврейската диаспора). Към началото на IX в. в хазар
ското управление настъпват и други промени. Наред с кагана започва да се из
дига фигурата на върховния военачалник, т. нар. шад. Той скоро приема титлата
бег/бак, което буквално означава „бог” - този, който има и раздава блага. Бегът
в хазарското общество скоро започва да играе роля, сходна с тази на майордо
мите в Меровингската епоха, т.е. – става реалният владетел. Разликата между
двата случая е, че при хазарите този процес е свързан не с постепенното пони
жаване на престижа на династията, а със свръхсакрализацият а на фигурата на
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кагана. Около неговата личност се създават безброй табута и така каганът става
свещена персона, която е изключително трудно да бъде видяна от поданиците
си, освен при много специални случаи. На беговете не остава друго, освен да
поемат реално властта в Каганата, или, както се изразява Ибн Фадлан: „А що се
отнася до царя на хазарите, който носи титлата хакан, и истината е такава,
той се появява на всеки четири месеца веднъж, и то за да се разходи и за да се
поразвлече, излизайки от двореца, изоставяйки делата си, тъй като е бил от
далечен както от водата, така и от пасищата. Наричат го големия хакан, а
заместника му именуват хакан-бег. Той е този, който предвожда войските и ги
управлява, ръководи държавните дела, грижи се за държавата, явява се пред на
рода, извършва походи, покоряват му се и царете, намиращи се близо до него…
Управлението на държавата лежи върху плещите на хакан-бег ”.
Тук трябва да се подчертае, че приемането на юдаизма не означава скъс
ване с типичната за степните традиции религиозна толерантност. Ето как из
глежда ситуацията към средата на X в. според мюсюлманския автор Ал Масуди:
„Приет
 о е в двореца на хазарите да има седем съдии: двама за мюсюлманите,
двама за хазарите, които съдят по Тората, двама за християните, които съ
дят по Евангелието, и един за славяните, русите и другите езичници, който съ
ди по закона на езичниците - техните дела се решават според разума”.
Приблизително до края на IX век Хазария се развива благополучно бла
годарение както на минаващия през земите й сухопътен Път на коприната, така
и на византийската подкрепа. Но след като през 899 г. печенегите завладяват
Крим, а и след окончателното интегриране на Дунавска България във византий
ската орбита след покръстването (864 г.) ромеите губят интерес към съюза с ха
зарите. Вероятно не без намесата на византийската дипломация Киевска Русия
и Алания започват враждебни действия срещу Каганата. През 965 г. Святослав
ще превземе редица важни хазарски крепости заедно със столицата Итил. Напа
деният а на Хорезъм, огузите (узите) и киевския княз Владимир ще сложат в на
чалото на XI в. край на юдейския Хазарски каганат. Съдбата на Волжка България,
създадена в пряка връзка с издигането на Хазарския каганат на мястото на Ве
лика Стара България, е и сходна с тази на Хазария предвид сходното, перифер
ното спрямо християнския европейски свят положение, но и доста различна от
нея.
Съдбата на Велика България при река Волга
Името „Волжка България” не съществува през Средновековието. То е да
дено на българската държава, възникнала при реките Волга и Кама, за да бъде
разграничавана от Дунавската (Балканската) България. В средновековните из
вори тази страна се нарича или само България, или Велика България.
Възникването на българската държава в района на Средна Волга е процес, чии
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то подробности, поради липсата на достатъчно сведения, едва ли някога ще бъ
дат напълно възстановени. Изследователите продължават да спорят кога точ
но българите, водени от Котраг, са се появили в района, и дали изобщо трябва
да се вярва на патриарх Никифор и Теофан Изповедник за съдбата на петимата
Кубратови синове, които вместо да останат заедно в бащината си земя, разде
лили властта и народа помежду си и поели в различни посоки. Все пак засега
най-утвърдена е тезата, че след разпадането на Велика Стара България част от
българите, начело с Котраг поемат на север и достигат земите между средното
течение на Волга и река Свияга горе-долу по времето, по което Аспаруховите
българи се установяват в Онгъла при Дунав.
Въпросът дали в началото България на р. Волга е зависима от хазарите
е спорен. От една страна титлата на нейния владетел – елтебер, свидетелства,
че българският кан е в някаква зависимост от хазарския каган. Същото може да
се заключи от сведението на Ибн Фадлан за данъка, плащан от българския вла
детел на хазарския. От друга страна няма данни в какво друго се е изразявала
тази зависимост освен във въпросния данък, състоящ се в „една самурена ко
жа от семейство” и в невъзможността българският кан Алмуш (Алмас) да откаже
на хазарския владетел, поискал последователно двете му дъщери за съпруги.
Освен това през разглеждания период Хазарският каганат е изцяло ангажиран
в непрекъснати войни с арабите, водени най-вече в Задкавказието, и няма въз
можност да предприеме сериозни действия и на север.
От военните действия между хазарите и арабите особено много страдат
южните части на Каганата, населени предимно с т.нар. „сребърни българи”. Това
подтиква последните да се отправят на север, достигайки в средата на VІІІ век
района на река Свияга. Там заварват потомците на Котраг. С посочените съби
тия се свързва и първото сериозно разрастване на Волжка България, като изво
рите позволяват сравнително точна реконструкция на картата на новите земи,
усвоени от българите: основната част от Котраговите българи остават в района
между Волга и Свияга, изграждайки там град Ишла, който по-късно става столи
ца на отделно княжество; “Сребърните българи” (т.е. дошлите от Хазария бълга
ри) заемат земите по левия бряг на Кама при вливането й във Волга; останалите
потомци на Котраг, заедно със суасите, се прехвърлят на левия бряг на Кама и
основават град Велики Болгар*, столицата на домонголска България. Южно от
тях се заселва друга част от българите, поставила основите на град Сувар.
Краят на ІХ век е белязан с всестранен подем за Волжка България – кар
тина, отразена малко по-късно в характеристиката за българите в арабските из
вори като „велик, могъщ и храбър народ, подчинил всички съседни племена”.
През 921 г. в двореца на халифа Джаафар ал-Муктадир пристига пратеник на
българския кан Алмуш, изявил желание да прием
 е исляма заедно с народа си.
Има няколко възможни отговора на въпроса защо елитът на волжките българи
решава да се откаже от традиционната си езическа религия и да приеме точно
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исляма. Най-правдоподобният е, че кан Алмуш е разчитал на арабската подкре
па в борбата срещу хазарите. Поне така изглеждат нещата според свидетелство
то на арабския летописец Ибн Фадлан, участвал в мисия, изпратена от халифа
в отговор на българското искане. Той разказва, че кан Алмуш (приел името на
Джаафар) очаквал заедно с официалното писмо на халифа и една доста сериоз
на сума, коят о не получил навреме. Същият автор подробно описва и раздраз
нението, което породило у българския владетел закъсняването на въпросната
финансова подкрепа: „…. Той изкрещя: ‘А с парите, споменати и в двете (писма),
какво е направено?’ Пряко силите си му отговорих: ‘Трудно беше да ги съберем,
времето беше много кратко и се страхувахме да пропуснем възможността да
дойдем тук, така че ги оставихме, за да ни следват.’ Той се провикна: ‘Най-добре
щеше да бъде да пристигнете заедно, а то моят управител изхарчи за довежда
нето ви сума пара, а за тях щях да построя крепост, от която щяха да ме защита
ват от юдеите (т.е. хазарите), които ме заробиха”.
Разбира се, за приемането на новата вяра от българите има и друга, поромантична версия: Алмуш решил да премине към вярата на Мохамед, след ка
то той и съпругата му (а според други разкази – сестра му или дъщеря му) били
излекувани от един персийски лекар, изповядващ исляма. При всички положе
ния с времето ислямът става не само официална, а масова и дълбоко прием
 а
на религия във Волжка България, което я прави по-устойчива срещу културния
натиск на юдейска Хазария и на православна Русия. Българският ислям обаче
има редица свои особености. Както отбелязва с неудоволствие още Ибн Фад
лан, българите приемат преди всичко вярата, т.е. учението на Мохамед, но не и
множеството ограничения на култа. Добър пример е отказът на българите да се
въздържат от традиционната си напитка медовината или да забулват съпругите
си. не само да забулват съпругите си.
Сравнително силна съпротива срещу политиката на хан Алмуш и нас
ледниците му за централизацията на държавата оказват само племената около
град Сувар (суварите). Те окончателно са подчинени едва при внука на Алмуш –
емир Мумин, през 976 г.
Би могло да се каже, че десетото столетие е „Златен век” и за Волжка, как
то и за Дунавска България. По това време Волжка България се намира в период
на голям културен, стопански и политически възход. Усвояв ат се нови терито
рии, върху които се строят крепости и градове. В големите центрове се изграж
дат внушителни джамии, расте броят на училищата към тях. Що се отнася до ха
рактера на градското строителство, достатъчно е да се спомене, че столицата
Болгар например още през Х век има водопровод, а улиците са прави, широки
и покрити с каменна настилка. Страната поддържа тесни връзки не само със съ
седните земи, а и с много отдалечени държави в Европа и Азия. Така, според ед
на унгарска хроника от ХІІ век, през 970 г. група българи, водени от Била и Бакш
(за последните се твърди, че принадлежали към елита на град Болгар), основа
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ват на брега на Дунав град Пеща и получават околните земи за вечно владение.
Неслучайно някои средновековни автори наричат Волжка България и Унгария
с едно и също име – „Билер” или „Келар”. Към края на Х век българската държава
на Волга става широко известна не само в Кавказ, в арабския Изток, Киевска Рус
и Централна Европа, а и в Централна Азия като българските търговци стигат чак
до Китай и Индия.
След краха на Хазарския каганат през 965 г. българите разпространя
ват влиянието си на цялата територия от реките Волга и Кама до Каспийско мо
ре, което по онова време започва да се нарича „Българско” (както преди това
е наричано „Хазарско”). Междувременно основен политически и икономически
конкурент на Волжка България в региона става Киевска Рус. Отношеният а меж
ду двете държави са традиционно добри, като още от края на ІХ век между сто
лиците Болгар и Киев функционира оживен търговски път. През 985 г. обаче ки
евският княз Владимир І предприема голяма поход срещу българите на Волга. За
причините, провокирали този първи сблъсък между Киевска Рус и Волжка Бъл
гария, са изказани много тези. Според най-правдоподобната от тях изглежда, че
войната е предизвикана от опита на българите да се намесят в междуособните
борби, разгорели се в Киевска Рус (българите са на страната на по-големия брат
на Владимир – княз Ярополк, който в крайна сметка губи престола и е убит). В
този смисъл походът на Владимир е бил най-вече демонстрация на сила. Той се
е стремял да накара българския владетел Мумин ибн Талиб да се откаже от ди
настичните си претенции към киевския престол, основаващи се на факта, че във
Велики Болгар намерила убежище дъщерята на Ярополк. След като исканията
на княз Владимир са приети, между двете страни е сключен мир, скрепен с ди
настичен брак между Владимир и една българска принцеса.
В последвалите векове до монголското нашествие историят а на Вол
жка България се характеризира с относително спокоен период на вътрешно и
външно развитие. Единствен сериозен съперник на Волжка България от ХI в. е
Владимиро-Суздалското княжество, предшественикът на Московска Русия. Кон
фликтите между двете страни продължават повече от 200 години - чак до 1229
г., когато пред лицето на общата голяма заплаха – монголското нашествие, те
сключват мир.
През 1240 г. след ожесточена съпротива България е включена в рамките
на Златната орда. Голяма част от българските земи остават обединени в зависи
ма от монголите държава с център град Казан. След като е пребивавал последо
вателно в Болгар и Биляр, тъкмо в Казан в края на XII и началото на XIII в. живее
и твори известният български ислямски богослов и поет Кул Гали Кашани. След
оттеглянето на монголите българската държава се възражда в средното Повол
жие под името Казанско ханство (1438-1552). Столица става град Казан, наричан
Болгар ал-Джадид (Нов Болгар). Казанското ханство ще бъде анексирано от Мос
ковска Русия при управлението на Йоан IV Грозни (цар от 1547 г.), който в чест на
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тази победа издига църквата „Св. Василий Блажени“ в Москва. Обезличаването
на волжките българи става с преименуване им в началото на XX в. на „татари” –
политически акт, който е не само съвършено лишен от исторически основания,
а е абсолютно парадоксален. Понеже тъкмо волжките българи задържат с ня
колко десетилетия нахлуването в Европа на татарите – име, означаващо „хора,
дошли от Тартара (т.е. – ада), с което в ужаса си народите от централна и западна
Европа наричат монголите от Златната орда.
***
Без съмнение алтернативните пътища, по които тръгват в развитието си
Хазария и Волжка България, се дължат на отказ да прием
 ат вече утвърдения ев
ропейски религиозно-политически модел, основаващ се на християнската вя
ра и римските политически традиции. Ето защо при изследването на тези две
средновековни общества е от първостепенна важност да разберем на какво се
дължи тяхното ориентиране към юдаизма – при хазарите, и към исляма – на
българите.
От една страна, сериозна роля имат посочените по-горе конюнктурни
политически съображения, които най-общо се състоят в желание да се запази
независимост спрямо християнска Византия и ислямския Халифат (за Хазария)
и спрямо юдейския Каганат (за Волжка България). И в двата случая изоставянето
на езичеството е освен всичко друго опит да се осигури превъзходство и раз
граничение (и отново независимост) спрямо другите съседни езически страни –
Дунавска България (за Хазария) и Киевска Русия (за Волжка България). От друга
страна определящо и за Волжка България, и за Хазария е специфичното средно
вековно разбиране на верската принадлежност, което при народите, наследни
ци на степната цивилизация, има редица особености.
Доколкото спазването на неутралитет през Средновековието за млади
те държави има на първо място религиозен смисъл, решението на каганата да
приеме към началото на ІХ в. юдаизма от една страна може да се изтълкува като
изоставяне на неутралитета. От друга страна, задълбочавайки с този акт дистан
цията спрямо християнска Византия, спрямо мюсюлманския свят, а и спрямо
традиционните езически вярвания на степните народи, юдаизирането на Хаза
рия има смисъл на още по-декларативно заявяване на неутралната позиция на
каганите. В тази връзка трябва да се подчертае, че пред перспективата да прие
мат християнството, българите и хазарите (както по-късно русите) са се намира
ли в далеч по-сложна ситуация, в сравнение да речем с франките, готите и дру
гите германски народи. Пред българите, хазарите и русите дилемата не е просто
езичество или християнство, защото им се предлага приемане и на исляма, и на
юдаизма (а и на манихейството, ако се отчете опитът на Ойгурския каганат и покъсно на Босна, които издигат като официална религия учението на Мани).
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Що се отнася конкретно до юдаизма, предвид обичайната му национал
на ограниченост, решаващи в случая се оказват идеит е и действият а на после
дователите на Анан бен Давид (т. нар. караит и). Практическият ефект от това
опозиционно спрямо класическия равински юдаизъм движение е временното
отваряне на еврейската религия към другите култури и народи. Така в разглеж
дания период се наблюдава несвойствено активиране на юдейското мисионер
ство, без което – независимо от хипотетичния брой на евреите в Хазария или
желанията на хазарските кагани и бегове – юдаизирането на Каганата би било
немислимо. Разбира се, при оценяване на тези събития не бива да се пренеб
регват още две важни обстоятелства. Първо, всички средновековни общности
се изживяват като „избран народ на Бога”, но докато националната обособеност
при християните и мюсюлманите се размива от универсалността на тяхната
проповед, пред хазарите, предвид националния заряд на юдаизма, се откри
ва възможност да се изживяват като „избран народ” без да губят, а дори като
конкретизират етническата си обособеност. И второ, хазарският експеримент
с приемането на юдаизма всъщност не е чак толкова екзотично явление. Наймалкото от VII до X век в Европа се развива своео
 бразна „еврейска мода”. Един
от любопитните ефекти от склонността на християнските монарси да „облагоро
дяват” дворовете си, приемайки еврейски фамилии, които могат да проследят
родословието си чак до цар Давид, е, че християнският свят се оказва не само
осеян със самоуправляващи се еврейски общности, но и ограден от независими
еврейски микрообщества. Тъкмо тези общности ще станат и жертва на първите
антисемитски прояви в Европа в епохата на Кръстоносните походи.
Приемането на мюсюлманството от Волжка България има същия полити
чески и религиозен смисъл с тази разлика, че ислямът е далеч по-многовариан
тен и приспособим към различните културни традиции в сравнение с юдаизма
(а донякъде и в сравнение с християнството). За своео
 бразието на българския
ислям, който се развива без пряк контакт с останалия ислямски свят, а и без пряк
сблъсък с християнския свят, със сигурност може да се каже следното: освен че
тук, както беше споменато, редица обществени ограничения на живота в умма
та (мюсюлманската религиозна общност) не се приемат и част от характерните
верски табута не се спазват, изглежда че поне до монголското нашествие не се
акцентира и върху джихада като религиозен дълг ислямът да се отстояв а и нала
га със средствата на (свещена) война. Тези особености, разбира се, не означават,
че българите са били по-малко вярващи мюсюлмани. Тъкмо обратното. Според
арабските извори „сакалибите” (т.е. българите, наричани също „бурджан”) са би
ли твърде ревностни във вярата си. Доказва го най-малкото фактът, че при оттег
лянето си от Европа част от монголите вече са приели исляма, а единственият
им по-сериозен контакт с ислямския свят до момента е продължилата десетиле
тия наред война с Волжка България.
Българите безспорно изиграват ролята на цивилизатор спрямо монго
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лите, но във войната срещу тях загиват последните забележителни владетели на
Волжка България – Челбир, Ъйлтънпик, дъщеря му – принцеса Ъйлтанчеч и съп
ругът й – Пачман. Паметта за тази епопея е съхранена в епичните предания за
Уби-батор, Савръш-батор, Чегерчек и, естествено – за Ъйлтънпик – безсмъртния
цар воин, който един ден ще се върне отново, за да освободи народа си от иго
то на неверниците. В този ред на мисли едва ли ще е излишно да се допълни, че
точно през разглежданата драматична епоха се създава и известният епос за бо
гатира-светец Илья Муромец. Епосът за богатира Илья е тясно свързан с култу
рата на Волжка България и защото отразява коментирания сблъсък на цивили
зациите като двубой между силите на Доброто и Злото, и понеже Муромск, дори
да не е бил създаден от волжките българи, най-късно от 1088 г. е в границите
на Волжка България. Последното е повече от логично, предвид че още първият
владетел на Муромското княжество Глеб Владимирович (управлявал до 1015 г.),
е син, както беше подчертано по-горе, на българка (вероятно принцеса от град
Болгар, а не е изключено и от по-далечния български двор в Преслав).
Не съвсем ортодоксалните християнски държави - Алания и Армения
Ако Волжка България и Хазария и поради географското си положение, и
особено заради верската си ориентация се схващат като гранична зона на ев
ропейския свят, то Алания и Армения обикновено напълно се изключват от об
щата схема на развитието на европейските общества. Проблемът е, че спо
ред автентичното средновековно мислене аланите и арменците са съставля
вали органична част от европейския свят, а според ромейската религиозно-по
литическа доктрина Алания и Армения, заедно с България, са били ядрото на
този свят.
Аланите
Аланите са ираноез ичен народ, близък до сарматите (скитите), първона
чално населявал вероятно земите на днешна Осетия (Северна Осетия и сега се
нарича Алания). Първите сведения за аланите се появяват у Херодот, който ги
описва като „високи руси хора, подстригващи се късо, за разлика от скитите“. На
свой ред Страбон (I в.) говори за аорсите, коит о имали забележителна войска от
конни стрелци и владеели земите около Каспийско море. Китайските извори от
II век споменават царството Янкай, преим
 енувано на Аланово, намиращо се при
Аралско море и река Дон. Към същото време еврейският историк Йосиф Флавий
описва силата и военната тактика на аланите „населяващи района около Меото
да”, които с лекота побеждават и разоряват Армения и Мидия (Персия). Накрая
Амиан Марцелин счита, че (х)аланите са потомци на масагетите.
В периода I-IV в. аланите-аорси оглавяват силен съюз на сарматските на
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роди, който периодично влиза в конфликт с Рим в зоната на Кавказ, Азовско
море и Дунав. През IV и V в. част от аланите мигрират на Запад към римската
провинция Галия, като се присъединяват към германските племена вандали и
свеви. Григорий от Тур споменава за аланския крал Респендиал, който помага
на вандалите в сблъсъка им с франките при прекосяването на Рейн (406 г.) и за
друга група алани, водена от Гоар, която пресича Рейн по същото време, но се
съюзява с римляните и се заселва в Галия. Аланите на Респендиал се включват в
походите на вандалите в Южна Испания (409 г.). През 418 г. аланският крал Атас е
убит в битка срещу вестготиге и поданиците му молят вандалския крал Гундерик
да приеме аланската корона. В резултат през 429 г. повечето алани от тази група
се прехвърлят заедно с вандалите в северна Африка. Вандалските крале в Афри
ка използват традиционната титла „крал на вандали и алани” (Rex Wandalorum et
Alanorum). Част от аланите на Респендиал остават на Пиринейския полуостров и
се заселват главно в Лузитания и Картахена.
В Галия аланите, водени първоначално от Гоар, се установяват най-вече
около Орлеан и Валанс. Още при неговото управление те се съюзяват с бургун
дите на крал Гундахарий. При Сангибан, наследника на Гоар, орлеанските алани
участват в отблъскването на Атила в битката при Шалон. През V в. аланите в Га
лия са въвлечени във войните между франки и вестготи и престават да същес
твуват като самостоятелна общност.
Без видима връзка между тази активна военна и политическа роля на
аланите в южна Европа и северна Африка, през VIII в. в северен Кавказ възник
ва централизирана аланска държава. Тя е известна в изворите от периода ка
то Алания и обхваща приблизително територията на съвременните Черкезия и
Осетия с център град Магас. Алания контролира единият от двата най-важни
Кавказки прохода - Дариал (другият е Дербент). В години на политически възход
Алания достига до Черноморското крайбрежие. През IX в. Аланското царство
попада под зависимостта на Хазарския каганат, като при управлението на ка
ган Вениамин аланите са хазарски съюзници в конфликта с Византия. Според
анонимния автор на „Шехтеровото писмо” (кръстено така в чест на откривателя
си, американския учен Соломон Шехтер) много алани по това време са приели
официалния в Каганата юдаизъм. Въпросното писмо, което е основен документ
за изследването на процесите около юдаизацият а на Хазарския каганат, е напи
сано вероятно към 960 г. от владетеля на Хазария Йосиф и адресирано до един
влиятелен евреин - Хасдай ибн Шафрут, външен министър на тогавашния оме
йадски халиф на Кордова Абд ар-Рахман ІІІ (929-961).
Към началото на X в. Алания е включена в най-близката орбита на визан
тийската политика. Вероятно тогава аланите официално приемат християнство
то. Паралелно, според съвременника на събитията Ал Масуди, към 20-те и 30-те
години на X в. аланите (след като синът на хазарския каган Аарон II се жени за
дъщерята на аланския цар) остават верни съюзници на хазарите до падането
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на каганата. След разпадането на Хазарския каганат аланските владетели често
сключват съюзи с Византийската империя и различни грузински царе за обща
защита срещу печенеги и кумани. Сближението с Грузия достига кулминацията
си през 1187 г., когато аланският княз Давид-Сослан, синът на цар Джодарон, се
жени за царица Тамара и поставя начало на нова династия, управлявала Грузия
около шест века. Под негово предводителство християнска Грузия нанася серия
много тежки поражения на арабите и на Румския султанат и от мюсюлманска
власт са освободени градове като Трапезунд, Синопе, Керасунт, Хераклея. Обра
зуваната през 1204 г. Трапезундска държава на Великите Комнини фактически
от самото начало се намира в сферата на грузинското влияние. По-късната гру
зинска и руска традиция „си присвояват” Давид-Сослан, твърдейки, че бил от
осетинския клон на древната царска фамилия Багратиони /Багратиди, водеща
рода си през сестрата на Йосиф Ариматейски – Клеоп и сина й Наом пряко към
старозаветния цар Давид. На няколко пъти алански принцеси сключват динас
тични бракове и с руски князе. Такъв е случаят с Мария - съпруга на Всеволод
Голямото гнездо и баба на св. Александър Невски.
В българските извори аланите се срещат чак до XIV в. Така през 1301 г.
цар Теодор Светослав разрешава на аланите, които били в състава на татарската
войска на Ногай, да преминат през България и да отидат във Византия. Част от
тези алански конници, след като били разбити от каталаните около Галиполи, а
в Тракия загинал вождът им Гиркон, малко по-късно търсят убежище при цар
Теодор Светослав и са заселени в района на Татар-Пазарджик. През 1323 г. ня
колкостотин алански конници, водени от вождовете си Итил („Волга”) и Темир
(„Желязо”) защитават Филипопол под командването на Йоан Русина. Понеже те
зи алани от векове са били християни, те се интегрирали бързо в българската
среда. Според сръбски извори, други алани, от т. нар. „Господство Яшко” (веро
ятно в днешната румънска част на Молдова), са били съюзници на Михаил Шиш
ман във войната му срещу сръбския крал Стефан Дечански през 1330 година.
Вече в залеза на средновековна България, във войската на видинския цар Йоан
Срацимир се споменава за части, съставени от „яси исмаилити” (т.е. алани-мю
сюлмани).
Армения
Арменците са индоевропейски народ, родствен на хетите, на жителите
на древния Урарту и на мидийците. Всъщност арменците не са наричали стра
ната си Армения, а Хайк, с което са подчертавали близостта си с древните хе
ти. През своята дълга история Армения е била в съюз или владение на почти
всички империи, издигнали се в Средиземноморско-Черноморския басейн:
Македонската, Римската, Персийската, Византийската, Монголската, Арабската,
Османската и Руската.
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Името „Армения” за първи път се споменава в известния Бехтисунски
надпис на шахиншаха Дарий I (521 г. пр. Хр.), където „Армения/Армина” и „Урар
ту” са синоними (Армения е сред страните, подчинени от Персия). Армения въз
връща фактическата си независимост още с победата на Александър Велики над
Дарий III (330 г. пр. Хр.), а след смъртта на Александър (323 г. пр. Хр.) започва
стремително да се издига т. нар. Араратско царство със столица Армавира. Ара
ратското царство временно е завладяно от елинистичния цар Антиох Велики, но
след като последният е победен от Рим, се оформят три независими арменски
царства: Велика Армения (на Изток от Ефрат, начело с Араташес), Малка Арме
ния (на Запад от Ефрат) и Софена (на арменски Цопк, в района на днешен Диар
бекир). Династията на Арташесидите управлява Армения близо два века, като
за столица е издигнат град Артакаста (Арташаш). Най-знаменитият представител
на династият а – Тигран II Велики (95-56 г. пр.Хр.) започва да се титулува по пер
сийски обичай „цар на царете”. Към времето на Август Армения влиза в зоната на
прякото римското влияние. Ето защо след края на династият а на Арташесидите
арменците започват да търсят подкрепа в близката им в културно и историчес
ко отношение Партия. Това предизвиква конфликт с Рим, който има проблеми с
партския цар Вологез. Нерон изпраща войска, за да подчини Армения. Вместо
това обаче се налага Рим официално да признае властта на арменските царе,
чиято символичната зависимост се изразява в получаването на арменската цар
ска корона лично от ръцете на римския император във Вечния Град. През 117 г.
Траян временно обявява Армения за провинция, но още Адриан, провеждайки
типичната за силните империи политика на ограничаване, отзовава римските
легиони от Ефрат.
Полувасалното отношение на Армения към Партската държава се сме
ня с открита вражда след като Аршакидите са сменени в Персия от Сасанида
Хозрой I. Краят на този в същността си династичен конфликт, настъпва с утвър
ждаването на средновековната Сасанидска персийска държава и обединяване
то на цяла Армения под скиптъра на Тиридат III Велики. Тиридат III Велики е син
на Хозрой, дошъл на власт с персийска и римска подкрепа и при неговото уп
равление, през 301/302 г. Армения приема християнството ставайки първата
християнска държава. Според преданието Арменската църква е създадена от
апостолите Тадей и Вартоломей, т.е. – тя е една от малкото изключително ранни
и авторитетни апостолски църкви. Централна роля за много ранното покръс
тване на Армения без съмнение изиграва св. Григорий Просветител, станал пър
вият духовен глава - католикос на Арменската църква (302-326). През 303 г. е
построена църквата в Ечмидазан (близо до Ереван), коят о се превръща в рели
гиозен център за всички арменци и седалище на върховния патриарх и като
ликос на всички арменци. По името на първия католикос Григорий Арменската
апостолическа църква понякога се нарича и григорианска. Синът на св. Георги
Просветител и негов приемник на поста католикос – Аристакес участва през 325
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г. в Първия вселенски събор. За утвърждаването на новата вяра през 404-406 г.
Месроп Маштоц създава арменската азбука.
Освен утвърденото от самото начало управление от католикоси, харак
терна особеност на Арменската църква е, че тя гради богословието си на уче
нието на св. Кирил Александрийски. Макар православните често да обвиняват
миафизитите в монофизитство, всъщност според това учение, следващо фор
мулировката на св. Кирил и наричано миаф
 изитство, Иисус Христос също има
две природи. Тези природи обаче не са равностойни и равнопоставени, защо
то Синът Божи има една първоначална природа (mia fusis) - Божествена, която
е приела за своя и човешката природа при Боговъплъщението. В общи линии
ритуалът в Арменската църква е много близък до византийския (и изобщо из
точнохристиянския), като се почитат седемте тайнства, иконите и култът към
Богородица. Паралелно Арменската църква в края на V и началото на VI в. се
отделя от Византийската църква, като признава решенията само на първите три
вселенски събора (Никейския, Константинополския и Ефеския). На Четвъртия
вселенски събор в Халкидон (451 г.) арменските представители вече не присъс
тват. Така Армения става една от т. нар. Църкви на трите събора, сред които фи
гурират коптската ортодоксална църква, етиопската ортодоксална църква и т.
н. (всъщност в лоното на източните църкви съществува и група на Църквите
на двата събора – например Асирийската апостолическа църква, които призна
ват само съборите от Никея (325) и Константинопол (381) и са пронесториански
ориентирани).
През 387 г. Велика Армения е поделена основно между Рим и Сасанид
ска Персия. Макар да е под чужда власт, вътрешното и самоуправление се орга
низира от наксарсите (светски предводители) и католикосите (духовни водачи,
с ранг близък до този на епископите в ранната Църква). Особено сериозно те
риториите на Армения са засегнати по време на многогодишните войни между
Византия и Персия при управлението на Юстиниан Велики и Ираклий през VI и
VII в. С падането на Персия под арабска власт (реално през 636 г., след битката
при Ярмук), арменците стават зависими от арабските халифи.
Възстановяването на Армения се свързва с името на цар Ашот I, потомък
на споменатия малко по-горе авторитетен род на Багратионите (Багратидите).
Чрез ловка дипломация той успява да постигне признаване на царската си титла
първо от халифа Мутамид Биллах (885 г.), а скоро и от василевса Василий II (886
г.). Така се издига последната могъща династия на Армения – Багратидите (8851046). Понеже новите арменски велики царе избират за своя столица древния
град Ани - „градът с 1001 църкви” - държавата им често се нарича Анийско цар
ство.
Около 1080 г. Армения отново сменя центъра си, който се установява в
Киликия (т. нар. Киликийско царство). До завладяването й от монголите Армения
с променлив успех се опитва да лавира между интересите на Византия, мюсюл
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манските държави и кръстоносците, като включва в политическия си хоризонт
и далечната отвъдморска Свещена Римска империя. Така Левон II от династията
на Хетумидите е коронясан през 1198 г. в Тарс в присъствието на представители
на множество християнски и мюсюлмански държави, сред които пратеници на
византийския василевс и на германския император (същият цар ще предпочете
формалния сюзеренитет на Свещената Римска империя пред този на Византия).
Монголското завоев ание на Армения (1242 г.) е последвано от персийско (1472
г.), османско (XVI в.) и накрая руско (XIX в.).
***
Направеният кратък преглед на историят а на аланите и арменците от
Античността до края на Средновековието целеше от една страна да се обърне
внимание върху политическата роля и културните особености на тези, обикно
вено подценявани и мислени само условно като „европейски” народи. От дру
га страна международните отношения в средновековна Европа и в частност –
византийската доктрина за ойкуменето и семейството на владетелите, не биха
могли да бъдат схванати адекватно без поне беглото познаване на историчес
ката съдба на Алания и Армения. Защото, както вече беше подчертано, според
кристализиралата към X век византийска религиозно-политическа доктрина,
Алания и Армения, заедно с България, съставляват най-тесния цивилизационен
кръг около Ромейската държава, ядрото на ойкуменето. Или, както формули
ра тази идея Константин Порфирогенет, единствените чужди владетели, които
имат титла „син на василевса”, са арменският, аланският и българският. От тази
гледна точка е изключително интересно да се опитаме да открием логиката, по
която трите на пръв поглед толкова различни народа са обособени в най-тес
ния, интимен кръг на ромейското „семейство на народите и страните”.
Странно е, но е факт, че класификацията на Константи VII наистина мно
го често се цитира, но, поне що се отнася до свързването на Алания, Армения
и България, реално никога не е направен опит да се коментира. Вероятно този
пропуск се дължи на действително твърде трудната за откриване връзка между
България, Армения и Алания: Армения и България са съседи на Византия, но
Алания не е. България и Армения са завладявани временно от Византия, след
което са имали шанса дори да разширят териториит е си за нейна сметка, което
не се е случвало на Алания. България и Алания приемат официално християн
ството сравнително късно, като признават символичното върховенство на Кон
стантинополския патриарх, но Армения е първата християнска държава, която
отказва да признае съборите, осветили новата църковна структура на пентархи
ята. Армения и Алания имат сравнително кратки периоди на политически въз
ход, но България, като се изключи византийското владичество (1018-1185, кога
то впрочем български благородници се опитват да овладеят „отвътре” констан
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тинополския трон) фактически постоянно е най-сериозната сила на Балканите.
Същевременно едни от най-силните византийски династии – Ираклиевата и Ма
кедонската, са с арменски произход, други са с трако-илирийски (т.е. от земи,
доста рано попаднали под българска власт) – като Константиновата и Юстиниа
новата. От своя страна аланите излъчват във византийския политически живот
само една ярка фигура – Флавий Ардабурий Аспар. (Аспар, който е изключител
но добър генерал и достига поста магистер милитум, но понеже сам е арианин,
съдейства за издигането на двама ортодоксални императори - Маркиан и Лъв
I Бес). Българите и арменците заедно с християнството се отказват от употребата
на гръцкия език и създават книжнина на собствен език – фундаментална култур
на особеност, която не се отнася до аланите. Българите от 927 г. имат свой, приз
нат от Константинопол патриарх, докато католикосът на всички арменци никога
не е търсил признаване от ромеите, а аланите никога не са издигали претенции
за патриаршия. След 864 г. българите, с изключение на периода на уният а с Рим
(1204 - 1231/5) винаги са били официално ортодоксални, арменците никога след
431 г. не са отстъпвали от своята григорианска църква, а за конкретната христи
янска ориентация на аланите просто нямаме сведения. По същата логика бълга
рите едва от 927 г. имат цар, признат от Константинопол, но първите арменски
царе е нямало как да бъдат признати от Новия Рим, който все още не е същес
твувал, а по-късно получават от Константинопол признаване на традиционната
си от I в. пр. Хр. титла „цар на царете” („велик цар”). Що се отнася до аланските
владетели в Кавказ, за техния точен статут и датата на официалното им призна
ване данни няма.
Накратко – няма нито един критерий, бил той политически, културен, во
енен или религиозен, по който и трите страни да могат да бъдат обособени в
отделна, вътрешно хомогенна група. Което не означава, че не съществува изоб
що критерий, спрямо който владетелите на Алания, Армения и България не са
могли да бъдат обединени и не са били обединени в тесния кръг на „синовете
на василевса”. Този критерий, обаче, е най-вече психологически и разбирането
му зависи от степента на познаване на византийската мисловност. „Синовете на
василевса” са владетелите, представящи родствени, в най-буквалния смисъл на
думата, народи и култури. Преките родствени връзки с Армения не само на мно
го императори, а и на голяма част от византийската аристокрация лесно обяс
няват отношението към арменците. Стремежът да се подчертава роднинската
близост тук е толкова по-обяснима предвид факта, че арменската църква е апос
толическа и Армения е първата християнска държава. Родството на ромеите с
българите би могло да се търси както по линията на т. нар. „илирийски импера
тори” и на древните апостолически църкви в България, така и по линият а на род
ството между владетелските дворове, за пръв път уговаряно между Юстиниан II
и Тервел и със сигурност реализирано при Петър I и Роман I. В тази връзка едва
ли е излишно да се спомене, че по-късните византийски извори „забравят” както
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брака между Юстиниан II и дъщерята (или сестрата?) на хазарския каган Изувер
Глиаван, така и обмисляния брак между кан Тервел и дъщерята на Юстиниан и
твърдят, че Юстиниан II всъщност се оженил за дъщерята на Тервел.
В подобен контекст наистина никак не е лесно да отгатнем какво прес
тижно биха могли да видят ромеите в „роднинството” си с Алания. В Алания ня
ма апостолически църкви, нито древни благороднически фамилии или градо
ве, свързани с императорите в Константинопол. Ролята на Алания може да бъде
оценена само през призмата на конкретната историческа ситуация след средата
на X в., когато живее, пише и управлява Константин VII. Към средата на X в. Ха
зарският каганат е в своя залез и е лесно да бъде прозряно бъдещото му анек
сиране от Киевска Русия. Самата Киевска Русия за момента е все още езическа,
но скоро след покръстването й ще попадне под силното и пряко българско вли
яние, ставайки много повече културен сателит на България, отколкото страна в
сферата на византийското културно влияние. На този фон православна Алания,
макар да не е нито с миналото величие на Армения, нито с актуалната сила на
България, става необходимата противотежест в структурата на византийското
ойкумене. В тази система Алания заема мястото на Хазария, коят о дотогава е
надежден византийски съюзник първо срещу аварите и срещу ислямизираните
араби, а сетне и срещу войнствените киевски князе. Същевременно Алания е
противотежест на прекомерните амбиции на Армения и България тъкмо с това,
че нейното минало и нейното християнство са забулени в легенди, а следова
телно могат да бъдат интерпретирани според необходимостта на историческа
та конюнктура. Въпросът доколко Алания е била действително надежден страж
на християнството на Север (а и доколко и как е била християн
 изирана) тук е
без значение, точно както е без значение дали юдаизирана Хазария наистина е
била „Нов Израил”, бастион на еврейската вяра и родина на европейския клон
на еврейството (Ешкеназите). Защото, християнското ойкумене е теоретична
конструкция, чиято структура е по-скоро идея, отколкото политическа реал
ност. Нейната цел не е нито да представи вярно миналото на народите, нито да
отразява актуалната картина на международните отношения. Назначението на
идеята за ойкуменето е да подреди и йерархизира света в една стройна систе
ма, коят о вдъхва чувство за устойчивост и увереността, че светът е бил и остава
мъдро и хармонично устроен според Божествената промисъл.

4. За анахронизма на биполярния модел Изток (православен) –
Запад (католически)
Предложените текстове за алтернативните средновековни общества
ярко доказват, че средновековният свят изобщо не е бил разделен на аработурски, ислямски, азиатски блок (разширен с конкистата на Испания през 711
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г., а много по-късно – със завладяването на Балканите) и европейски християн
ски блок (компенсирал отпадането на Балканите в периода 1396-1543 с края на
испанската реконкиста през 1492 г.). Още по-малко Европейският християнкси
свят е бил разделен на православен славяно-византийски Изток и католически
римо-германски Запад. И ако неграмотността на българите по отношение нап
ример на съдбата на Волжка България отнема един от възможните стимули те
да проявяват не просто любопитство, а патриотично мотивиран интерес към ис
лямските религиозни ценности, то възприемането на света като нашия (славяно
византийския) и друия – германо-римския отнема възможността изобщо да се
схване динамиката на средновековната история като такава.
Проблемът не е, че на въпросното деление (което днес е безспорен факт
поне що се отнася до конфесионалната принадлежност) се отделя прекомерно
голямо внимание. Проблемът е, че това деление на европейския наш Изток и
европейския друг Запад се представя като априорно, т.е. като наложило се от
самото начало на средновековната история с падането на Запада под властта на
германските народи и влиянието на папския Рим, а на Изтока – под властта на
славянските нашественици и в сферата на Константинополското политическо
и църковно влияние. Тази фундаментална слабост не избягната дори авторски
ят екип на „Анубис”, чиято основна цел е да се акцентират върху контактните
зони и по-конкретно – върху ролята на България (и изобщо на Балканите) като
контактна зона, генератор и транслатор на идеи. Все пак, понеже в учебника на
„Анубис” контрастите са най-смекчени, нека видим как изглеждат този най-смек
чен вариант в представянето на европейския свят като разделен на (наш) Изток
и (друг) Запад според авторите Г. Казаков и М. Донкова. Този анализ е особено
важен, предвид че – нека за пореден път подчертаем, най-централните цели,
стандарти и очаквани резултати от обучението по история в осми клас (както и
във всички други класове), е учениците да схванат българската история и култу
ра като неразривно свързани с европейската история и култура, т.е. българите
трябва да се виждат като органична част от европейската цивилизация, от която
са получили много, но и на която самите те са дали немалко. От осми клас ната
тък, обаче, учениците разбират, че българската история е част не изобщо от ев
ропейската история, а от историята на Балканите и на Православния изток. Как
се стига до това разминаване между изискваният а в нормативните документи и
текстовете на учебниците ще се опитаме да установим с помощта на най-съоб
разения с изискването учебник на „Анубис”.

4.1. Късноантичната реторика в учебниците от XXI в. или за основата
на анахронизмите в представянето на Средновековието.
В българската наук а поначало проблематиката на Късната Античност и
Ранното Средновековие са толкова неразработени, че се стига до следния, из
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вестен парадокс: според новия правопис от названията на епохите в историята
с главна буква се пишат със сигурност само Възраждане (Ренесанс) и Просвеще
ние. Допустимо е в някои случаи с главна буква да се удостои и Новото време, а
понякога и Античността (вероятно поради преклонението към нея на възрож
денските дейци). Обаче „Средновековие” се пише изключително с малка буква
„средновековие”. Това правило е нелепо и естествено тук няма да се съобразя
ваме с него, но това не ни пречи да обърнем внимание на абсурда, наложил се
поради пълната апатия на историците към споменатите „малки” и „маловажни”,
затова изписвани с малки букви епохи. И понеже у нас проблемите на Ранното
Средновековие са пренебрегнати (впрочем напоследък за тях се пише много, но
никой от изследователите не е автор на одобрен от МОН учебник), в учебници
те тезите по въпроса са буквално тези от XVIII и XIX в., за да не кажем че са тези
от самия преломен за историята на църквата и държавата период IV-VI век. Във
всеки случай реториката по отношение на „Големите варварски нашествия” (у
по-модерните, повлияни от западната литература автори) или на „Великото пре
селение на народите” (у привържениците на руската школа) е същата, каквато е
да речем в Евсевий Кесарийски, Йордан, Григорий от Тур, Прокопий Кесарийски
или Теофилакт Симоката. Според тази реторика цивилизованият свят е подло
жен на жестоко разорение от варварите: готи, вандали, българи, франки, бургун
ди, сакси, славяни и лангобарди (за времето 4-6 в.) - които под натиска на още поголемите варвари – хуните и аварите – са принудени да преминат Дунав и Рейн и
да търсят спасение и препитание в римските провинции. Изключение тук прави
учебникът на „Просвета”, който излага тезата за скандинавския произход на готи
те и така, без да дава свое обяснение, не дава и „хунско-аварското” обяснение на
дилемата: защо варварите внезапно започват да заливат римските земи?

4.2. Българинът – най-другият друг за християнския римски свят
Всъщност посочената дилема според учебниците не съществува: изцяло
в духа на късноантичните гръко- и латиноезични писатели обяснението е много
просто: варварите нападат римските зами просто защото са варвари. И точно
защото са варвари те не просто се спасяват в римските земи, а заселвайки ги,
ги разоряват. Тоталната липса на логика тук – защо едни хора, които смятат да
живеят на дадена територия, заселвайки се в нея я опустошават? - изглежда не
притеснява никого. Изглежда логиката, като достижение на цивилизацията, не
би трябвало да бъде търсен в действията на варварите. Точно такава е позици
ята на римските автори от ІV-VІ в., но тя, както знаят специалистите, е израз на
шока от промяната изобщо на античния свят, а не от нашествията на варварите.
Това, обаче, е по-малкият проблем, понеже води до неуместно противопоставя
не цивилизация - варварство, но не и до очертаване на границата Изток-Запад.
В това отношение авторите на учебниците изоставят реториката на своите ран
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носредновековни колеги-историци и възприемат една също доста стара, но съ
вършено несъвместима с тезата за „големите нашествия/великото преселение”
теза: опустошен и оставен в руини от нашествият а е бил само Западът, а Изтокът
е бил слабо засегнат, поради което Източната римска империя (Византия) успя
ла да оцелее.
Липсата на каквато и да било логика в тази конструкция е повече от оче
видна: как Изтокът (т.е. Балканите) е пощаден например от готските нашествия,
при положение че готите дълго време живеят тъкмо тук, а и оттук минават всич
ки „преселващи” се народи? Няма никаква логика и в обяснението, че едните
варвари са били по-малко варвари и затова опустошенията са били по-малки.
Такова обяснение, разбира се, не се дава никъде, но то се съдържа имплицитно
в цялата концепция за „пощадения, оцелял европейски изток” и „опустошения
европейски Запад”.
Така, без да се търси никаква причина, още в периода IV-VI в. Европа се
разделя на Изток и Запад, които стават толкова различни, че дори варварите им
се различават по темперамент и ефективност на опустошителните набези. Тряб
ва да се отбележи, че в случая програмите по история нямат вина. В тях дори
има опит въпросното ранно деление да бъде туширано с теми за общите зава
рени традиции (римски), общите черти на „новите” народи, общата вяра (христи
янството, което впрочем повечето „варварски” народи приемат още през IV в.).
Причината за разделянето на Европа е рутината в представянето на материала,
коят о се следва у нас в почти цялата научна литература по въпроса.
След като веднъж Европа е разделена на оцелял Изток и на Запад, който
не успява да оцелее – деление, станало окончателно в 476 г. – започва пред
ставяне не на европейската средновековна история, а на две паралелни исто
рии: историята на Византия и нейния свят и историят а на Рим и германците и
техния свят. През призмата на нашия анализ това означава създаване на много
особена, „преднатална” идентификация на българите не само с нецивилизова
ните варвари-нашественици, а и с европейския Изток (т. нар. славяно-византий
ската общност). Също толкова силно и ранно се оказва респективното прием
 а
не на европейския Запад като света на другите. Както е добре известно, тази
идентификация, постоянно подхранвана с подобни „преднатални” спомени, е
достатъчно силна и до днес.
За българите собствената другост се задълбочава и от още един мно
го повече историографски, отколкото исторически факт: че освен „варварски” и
„източноевропейски”, българите са и много „дълбоко езически народ”. Разбира
се, никой римски автор не изтъква споменатото много ранно християн
 изиране
на „варварите”, но и никоя модерна историографска школа не настояв а нейният
народ наистина да е бил така „езически” и „варварски”, както го описват римски
те автори. Никоя школа, освен една – българската, чиито типични представите
ли са (или успешно се представят, че са) и всички автори на одобрените от МОН
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учебници. Така в учебника на „Анубис” не се говори за Карл Велики като за „дру
гия император” (както е определен франкският владетел от екипа на „Просвета”,
с. 48). Авторите на „Анубис” се стремят да покажат паралелизма и принципното
сходство на процесите, протичащи на Изток и на Запад, с тезата за общото „про
тивостоене на българската и франкската реалност” срещу теорият а за Импери
ята (с. 53 и с. 59). Все пак и тук, в урока за покръстването България, българите
отново са заставени да правят „драматичния” избор между езичество и христи
янство (какъвто избор, според текстовете в учебника, на западните „варварски”
народи не се е налагало да правят).
Тези подчертани български „източни” и особено - „езически” идентифи
кации може би целят да компенсират липсата на национална концепция в учеб
ниците по история. Те обаче представят българите по-скоро доста войнствени,
принципно адаптивни, но и много трудно възприемчиви като народ (трябват му
около три века, за да усвои онова, което например франките – най-късно хрис
тиян
 изираните западни варвари, усвояват за половин столетие). От тази пози
ция изтъкваните по-късно постижения на българите в областта на християнска
та култура звучат доста неубедително, особено с изричния акцент на „еретизма”
им във връзка с богомилското учение.
Интерпретацията на проблема Изток-Запад дълбоко засяга специфична
та национална идентификация на българите и оттам е важна за формирането
както на патриотичното чувство, така и на отношение към другите народи. Този
проблем, обаче, има съвсем слаба връзка с въпроса за малцинствата. Ето защо
тук ще отбележим само няколко теми, чието разработване или преакцентиране
би могло да смекчи описаната, исторически крайно неад
 екватна и картина:
- Ролята на „варварите” в управлението на Рим
(Тази тема може да бъде допълнение към „Кризата в Римската империя”,
като се акцентира на „варварския” произход на почти всички императори от 285
до 476 (за Запада, където след това управляват „варварски” римски консули,
сродени с римското сенаторско съсловие и с константинополския двор) и до
края на VII в. – за Изтока. Подобна информация би ревизирала сериозно общата
картина на т.нар. „преселение на народите”)
- Схизмите и обединенията в Църквата
(Темата би трябвало да включва множеството схизми в църквата, започ
нали още през V и продължили до XV в. В този контекст трябва да се отбележи
липсата на какъвто и да било отзвук в средновековния свят на схизмата от 1054
г. (наричана от източноправославните и във всички учебници „Голяма схизма”)
и за много дълбокия резонанс на Великата схизма, както западните християни
наричат разкола в католическата църква, продължил от 1378 до 1417. Целта е да
се посочи липсата на принципна причина за разделението на Църквата през ХІ в.
(каквито причини има при много други схизми) и обстоятелствата, довели все пак
до нейното обявяване, задълбочаване и продължаване до настоящия момент.)
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- Идеол
 огически и политически граници в средновековна Европа
(Темата за границите е изрично залегнала в програмата, но интерпрета
цията й гравитира плътно в руслото на разделението Изток-Запад. Опит да се
разчупи тази традиционна рамка се прави в учебника на „Просвета” с извеж
дането на Централна-източна Европа като граница на западния свят (с. 142 сл.)
Проблемът е, че понятието „Централна-източна Европа” е въведено съвсем нас
коро, в контекста на преосмислянето на друго модерно понятие – Югоизточна
Европа - и употребата му в средновековен контекст е анахронизъм).
Тези, както и ред други важни теми остават незасегнати или са двусмис
лено интерпретирани в учебниците. Но това се дължи не на рутинно следване
на историографския шаблон за „Великото преселение на народите” и „Късното
покръстване на България”, а на споменатото по-горе изискване в програмата (а
оттам и факт в учебниците за VIII клас) – средновековната държава да се пред
ставя и интерпретира като териториална.

4. 3. Ролята на народите и етническите групи в „териториалните
държави” на Средновековния свят.
Изискването в учебната програма средновековната държава да се
представя и интерпретира като териториална е може би централната причи
на за повечето неясноти, противоречия и груби фактологически неточности
в учебниците. Това изискване влиза в противоречие от една страна със старите
тези, според които например в Средновековието е напълно мотивирано да се
говори за „прабългари” (българите от IX в.) и българи (българите от IX в, които
вече имат народност). Цитираното изискване влиза в конфликт и с модерните
западни школи, според които териториалната държава преминава към етничес
ка/ национ
 ална още след Вердюнския едикт (843 г.). С този Едикт Империята на
Карл Велики окончателно се разпада, като новите обособени владения на него
вите внуци доста точно очертават границите на трите големи европейски дър
жави – Франция, Германия и Италия.
Как реагират авторските екипи на това изискване, без съмнение осно
вано на абсурдното от историческа гледна точка социологическо виждане, че
нациите се появяват едва в индустриалния свят? Всеки по различен начин.
Авторите на учебника на „Сват. Наука” не са успели да се разделят с по
сочената отдавнашна концепция за зараждането на българската народност и в
бележка дават пояснение за разликата между българи и прабългари, посочвай
ки по този начин етническия характер, който придобива България от IX в. ната
тък (вж. с. 52). По същата логика екипът обвинява императорите на Свещената
римска империя, че в името на завоевателните си цели „занемарили родните си
германски земи, а в същото време (докато императорите воювали за властта в
Италия) именно германското население носело огромната тежест на амбициоз
71

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

ната и скъпо струваща политика на своите владетели (с. 119).
В учебника на „Анубис” националната тема се прокарва още във времето
на Карл Велики, като западната империя е характеризирана нито повече, ни
то по-малко, а като „обединение на германския свят” (с. 83). По съвсем същата
логика следва представянето на „Българското ханство (Дунавска България) като
„обединение на славяните” (с. 87).
Подобен е възгледът и в учебника на „Просвета”. Там споменатата по-го
ре „другост” на император Карл Велики се състои най-вече във факта, че е гер
мански император. От своя страна конструир
 ането на посочената „Източно-цен
трална Европа” като граница на западния свят се интерпретира изцяло в контек
ст на разделянето на западните славяни от другите славяни (заради унгарското
установяване в Панония в края на IX в.) и свързването им с Рим и Свещената
римска (германска) империя, но с акцент върху запазването на славянския ха
рактер на Полша и чешките и словашките държавици.
Накратко, авторите пишат за териториални царства/княжества/крал
ства и империи, но неизменно подчертават доминиращия етнически елемент
на отделните политически формирования. И са напълно прави. Защото напри
мер ние наричаме войните на Изток от 1095 до 1291 (а и някои по-късни войни)
„кръстоносни походи”, но техните съвременници са ги определяли като „пок
лонничества в името на Христа”, а участниците в тях – като „Делата на Бога, из
вършени от франките” (Dei gesta per Francos). По същата национална логика още
от четвърти век започват да се пишат „История на гетите” (Касиодор и Йорда
нес), „История на църквата на английския народ (Беда Достопочтени), „История
на лангобардите” (Павел Дякон), „История на датчаните” (Саксон Граматик) „Хро
ника на полските херцози“ (Гал Аноним) и т.н.
Ето защо никой историк не може да напише с чиста съвест история
на Средните векове, без да разкаже за формирането и първите ярки изяви на
днешните европейски народи. Липсата на такъв стандарт в програмата само
прави задачата много трудна. Тази липса прави невъзможно и въвеждането и
нормалното интерпретиране на темата за отношеният а между различните на
роди, които са сведени до релацията център-периферия (без да се отчита про
мяната на центъра и периферията със смяната на гледната точка), до междукон
фесион
 ални (езичество-християнство; християнство-ислям), междуезични (т.е.
между романски/германски, гръцки и славянски общности) и „междублокови”
(Православие-Католицизъм; Изток-Запад) контакти и конфликти. Ето защо и за
дължителната тема за малцинствата се редуцира до представяне на еретиците
(по формулировката в програмата жената не е в малцинствено положение, ма
кар авторите на учебниците поради наличните исторически материали, които
са използвани, да са я представили в такова).
Какви теми биха могли да се допълнят, за да се види истинският облик
на средновековното европейско общество, което без особено преувеличение
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може не само да се нарече „общество на малцинствата”, а и да се определи ка
то общество, което доста добре се е справяло с малцинствените проблеми. По
неже малцинствата на еретиците и жените в някаква степен са отбелязани, ще
обърнем внимание само на два от пропуснатите, особено важни сюжети.
1. Един народ с много имена и много народи с едно име или: как се
раждат средновековните народи
Тук вместо нови авторски текстове могат да се предложат статии от
сборника The Uses of the Past in the Early Middle Ages (ed. I. Hen & M. Innes), Cambridge,
2000
Противоположната позиция, според която нациите са въобразени об
щности, теор
 етично може да се представи чрез части от книгите на Б. Андер
сен „Въобразените общности” и на Антъни Смит „Националната идентичност”
(има български преводи) а в стриктно средновековен контекст – с някои гла
ви от монографията на P. Geary The Myth of Nations: The Medieval Origins of
Europe, Princeton University Press, 2002.
В този контекст е най-актуално да се представи не само появ ата на втората въл
на „нови” европейски народи като власите и молдовците, които създават свои
политически обединения, а и съдбата на онези етнически малцинства, които ни
кога не създават свои държави в Европа, макар да заемат много съществени
социални ниши: евреите и ромите (комодромиони, атцингани, бохеми, египти).
Твърде важно би било например да се обърне внимание на интеграцията на ро
мите в християнската православна мисловност чрез включването им не само
във фолклора, а и в разказа за Христовите Страсти и респективно – в литургията
и църковното изкуство.
Особен интерес по отношение на възможните степени на интеграция
на неуседналото и полуоседнало азиатско население в рамките на напълно
уседналите европейски цивилизация представляват някои глави Цв. Степа
нов Българите и степната империя през Ранното Средновековие. Проблемът
за Другите, С. 2005, на F. Groome, Gipsy Folk Tales, USA, 1899 и статиите, посве
тени на ромите в сборника Аспекти на етнокултурната ситуац
 ия в България
(Асоциация АКСЕС, С., 1994).
2. Космополитните средновековни градове и интеграцията на вът
решния друг.
Тази тема е крайно повърхностно разгледана, а донякъде и мистифици
рана чрез програмното изискване градовете да се разглеждат в опозиция на
държавата – мисъл, буквално формулирана като „градовете между свободата и
държавата”. Всъщност в космополитните европейски градове, чият о космопо
литност не винаги зависи от това дали са мегаполиси, сравними с Константи
нопол, въпросите за интеграцията на вътрешния друг не само, че са поставяни
много ясно, но и са решавани по начини, от които и днес бихме могли да почер
пим ценни идеи и опит.
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Веселина Вачкова

III. ВЪПРОСЪТ ЗА МАЛЦИНСТВАТА И ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ В ГИМНАЗИАЛНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН
клас

1. Представата за Другия и Различния в учебниците за девети

Зададените от ДОИ стандарти за обучение по история и цивилизация,
естествено ограничават учебните програми по предмета. В учебната програ
ма за девети клас е декларирана необходимостта от трайна ангажираност на
българското общество към модерните европейски ценности и „формирането
на взискателност от страна на гражданското общество и отделната личност към
политиката на интегриране на България към Европа“. Пред обучението по исто
рия и цивилизация в девети клас е поставена амбициозната цел „Да формира у
учениците съзнание за историческа традиция в контактите между българското
общество и модерния европейски свят през Новото време, коит о допринасят
за развитието на българската национална идентичност днес като пълноправна
европейска идентичност“. Някъде в края на този амбициозен проект не е про
пуснато да се отбележи, че у учениците трябва да се изгради активно отношение
към демократичните ценности, формирани през епохата на Новото време. Ни
къде в програмата обаче не откриваме сред тези ценности патриотизма и толе
рантността. Те липсват дори и само изведени като термини в графата Основни
нови понятия. Пред обективния поглед на изследователя се налага изводът, че
добрите пожелания, залегнали в учебната програма, се разминават драстично
с разбирането на общественото развитие през епохата на Новото време. Оттук
следва и ограничението за авторите на учебници, коит о ако споменават тези
термини, го правят рядко и единствено в контекста на хронологичния събитиен
подход към историческия процес.
Тук идва и следващият проблем. Според проф. Георги Марков отхвър
лянето на събитийната история и заместването й с историята на всекидневното
цели зачеркване на събитията, които ни разделят, за сметка на обединяващо
то.36 Без да отричам необходимостта от „събитийност“ в учебниците по история
и цивилизация, ми се струва, че понятията национализъм, толерантност, ксено
фобия, малцинства, пък дори и гражданско общество могат да намерят своето
обяснение и практическа насоченост, ако бъдат изведени от рамките на съби
тийния политико-военен подход към историята. Обратно - при изясняването им
събитията и фактите от различни периоди /например ХVІ - ХVІІІ в./ могат да бъ
дат използвани.
36 Вж. Българските национализми и европейската интеграция. Теоретична конференция Национални интереси,
национална сигурност, европейска интеграция, София 2006, с. 64-65.
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Разбира се, „историята на всекидневието“ също не е панацея, тъй като
служещият си с методите на етнологията подход при разработване на урочна
та единица разкрива бита и нравите на съответната епоха единствено на ниво
информация. Далеч съм от мисълта да упреквам авторите на учебници. Пробле
мът отново е в учебната програма, където според заложения стандарт ученикът
„установява самобитност, приемственост и взаимни влиян
 ия между култури и
цивилизации“. Констативният подход в никакъв случай не дава практически ре
зултати, нито пък формира ценностна система. Оттук следва и неразбирането
на формирането на ценностите на Новото време и още по-малко прилагането
им на практика в съвременните условия. Би могло да се помисли дали в края на
отделните раздели да няма уроци, свързани с проблемите на нацията и отноше
нието към малцинствата в съответната епоха. Доколкото нацията и национализ
мът окончателно избистрят своите постулати именно в Новото време, подобна
практика би била не само уместна, но и препоръчителна. Нещо подобно се за
белязва например в учебниците по българска история, където има урочни еди
ници, посветени на средновековната култура, ересите и Църквата, българска
та народност.37 Не виждам защо подобна практика да не бъде установена и при
изучаването на европейската история. По този начин толерантното отношение
към различния ще излезе от рамките на декларативния обучителен подход и ще
намери поле за практическа реализация. Тук би могла да бъде коментирана и
подготовката на учителите за такъв метод на преподаване. Доколко тя е налице
доказва фактът, че уроците, посветени на културата и обществото, най-често са
пропускани от преподавателите с аргумента липса на време. Този въпрос обаче
е предмет на друго изследване.
При така зададените от ДОИ и учебната програма параметри ще обърнем
внимание на учебниците за девети клас „История и цивилизация. Задължителна
подготовка” с автори Даниел Вачков и колектив на издателска къща Анубис и
„История и цивилизация” с автори Борислав Гаврилов, Андрей Пантев и Алек
сандър Кертин на издателство Просвета. Трябва да се признае, че още в увод
ните думи на колектива на издателство Анубис проблемите за отношението към
Другия са посочени като едни от водещите на Новото време. „Срещата с нови не
познати дотогава цивилизации оформя съпоставката дивак - цивилизован... То
ва обстоятелство завинаги определя европейското чувство за превъзходство и
нежеланието културите, различни от тези на Стария континент, да бъдат разбра
ни“, обобщават авторите на издателство Анубис. Пак там те обръщат внимание и
на страха от чуждото и непознатото и религиозния фанатизъм, от което логично
е изведен „стремежът към национална и религиозна чистота и оформяне на на
ционална държава“. С оглед критериите на Учебната програма за девети клас,
които изискват определяне мястото на България в еволюцият а на съвременния
37 История на България от древността до наши дни. Петър Делев и колектив, издателство Планета 3, София
2001.

75

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

свят, авторите изтъкват познатата вече в историческата наука теза за умаленото
и ускорено повторение на пътя към вече утвърдените в Европа норми на мо
дерната култура в българските условия на Възраждането и след Освобождени
ето. Във встъпителните им думи липсва проблемът за малцинствата, но трябва
да признаем, че при разработването на отделните уроци той е откроен, макар
и в недостатъчна степен. Без непременно да настояв аме за необходимостта от
въведение, все пак авторите на учебник би следвало да определят в най-обща
степен насоките на работата си на следващите страници. Това го изисква както
коректността към читателската аудитория, така и нуждата в синтезиран вид да
бъдат предложени основните идеи, които ще бъдат разглеждани по-нататък. В
този смисъл буди учудване фактът, че такова встъпление в учебника на издател
ство Просвета липсва. Това е изненадващо на фона на въведението, озаглавено
„Да познаваш „другите“ в излезлия от употреба вече учебник с автори Андрей
Пантев и Борислав Гаврилов от 1994 г., където срещаме стремеж към позитивно
възприемане на различното, изведен в достъпна и разбираема за ученика фор
ма.
В учебника на издателство Анубис първият раздел е озаглавен „Европее
цът в един нов свят“. Без да се спирам подробно на всеки един от четирите урока
в него, следва да подчертая, че един от основните мотиви е свързан с нетърпи
мостта към различните. Такова впечатление оставят констатациите, че в епохата
на Ренесанса се поражда стремежът към разрушаване на всичко заварено, за
да бъде изграден един нов свят. Ясно са представени страховете от новото, Са
таната и чумата, които довеждат до расови и религиозни преследвания. Изтък
ната е неравностойността на туземеца, приравняван към растеният а и живот
ните, и потъпкването на неговата воля от европейските заселници. Потърсена
е и гледната точка на жертвата, доколкото е обърнато внимание, че индианците
възприемат европейското нашествие като Божие наказание, забраната на хрис
тиянството в Китай и затварянето на границите на Япония за Европа чак до ХІХ
в. Не е подминат и въпросът за отношението на западния човек към Изтока, „за
когото люлката на европейската култура е непозната колкото и Америка“. Без
излишни разсъждения е предложено твърдението, че през ХVІ в. се извършва
най-големият геноцид в историята на човечеството. Религиозната страна на
въпроса също не е подмината. Представите за избрания народ, различен от дру
гите по пристрастието си към вярата, намесата в личния и обществения живот
на религиозните водачи и жестокостите по време на селската война в Германия
и 30-годишната война през ХVІІ в. представят обективната картина на епохата.
В по-слаба форма е застъпен проблемът за зародилата се в тази епоха
национ
 ална идея. Изтъкнато е, че местният диалект е заменен по времето на
Ренесанса от националния език, без да бъдат очертани контурите на национа
лизма, които например Георги Казаков и Мария Донкова в учебника на Анубис
за осми клас откриват в Италия. За сметка на това Даниел Вачков и колектив
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обръщат сериозно внимание на културната симбиоза, осъществена на базата на
испанския език и местните културни традиции в изграждането на обществата в
Новия свят. Защитата на националните интереси е загатната с обяснението на
меркантилизма, довел държавите до стремеж към икономическа независимост
и осигуряване работа за собственото население. В този смисъл следва да тъл
куваме и констатацията за Новия свят като поле за надпревара между испан
ци, французи, холандци и англичани. Аргументирана е и връзката между раз
пространението на протестантските идеи и богословието на национални езици.
Авторите предприемат и един по-конкретен подход дотолкова, доколкото под
чертават подчиненото положение на балканските народи в Османската импе
рия и изгубения в германското море свят на централноевропейските славяни.
Единственият намек за национализъм в по-чист вид е направен чрез заключе
нието, че Скандинавските държави приемат протестантизма, защото виждат в
новата църква възможност за национална еманципация.
В учебника по История и цивилизация на издателство Просвета такъв
подход липсва. В твърде кратка форма Ренесансът е представен единствено в
клишираните представи за индивидуализма, хуманизма и произведенията на
изкуството. Предразсъдъците, породили жестокостта на европееца към Новия
свят, също не са обект на внимание от авторите. При разглеждането на общес
твения модел обаче учебникът има съществено предимство, тъй като е подчер
тана ролята на градовете за обединението на регионалните общности в едно
цяло, което пък от своя страна става основа за развитието на народите и дър
жавите. Друго достойнство на учебника е и богатият документален материал,
който дава доста по-разнообразна и дозирана информация, допълваща лако
ничния текст на самия урок. Като сполучлив пример в това отношение може да
бъде посочено потискането на личността, илюстрирано с допълнителната ин
формация за Жан Калвин.
Като цяло бихме могли да заключим, че в учебника на издателска къща
Анубис подходът към представата за Другия е доста по-ясно различим и найвече приложим, отколкото в учебника на издателство Просвета. Въпреки това
обаче биха могли да бъдат направени и някои препоръки към авторите и от два
та колектива. На първо място зараждането на националната идея именно през
ХV-ХVІ в. отсъства от страниците на учебниците или ако е застъпена, се свързва
преди всичко с проблемите на езика било като преодоляване на диалекти, било
като средство за лично общуване с Бога. Естествено, наличието на подобна идея
в епохата на Ренесанса би търпяло критика дотолкова, доколкото под влияние
трудовете на Ърнест Гелнер, Бенедикт Андерсън, Ерик Хобсбом, Антъни Смит и
др. е модерно основите на нацията и национ
 ализма да бъдат търсени два-три
века по-късно.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. Смятам, че представянето
на епохата на Ренесанса и извън границите на Италия /нещо, което в известна
степен авторите правят, споменавайки имената на Еразъм Ротердамски, Серван
тес и Шекспир/ може да даде добър пример за националното самоосъзнаване
на европейските народи. Заедно с това, очертавайки духа на епохата, авторите
не отделят съществено внимание на проявите на толерантност. В този смисъл
например липсват законите от Бургос през 1512 г., които изрично третират ин
дианското население като свободно и предлагат налагането на християнската
религия да става по мирен път. В разглежданите учебници само са споменати
Аугсбургският религиозен мир от 1555 г., Януарският едикт на Катерина Меди
чи от 1571 г. и Нантският едикт на Анри ІV от 1598. За съжаление нито единият,
нито другият колектив доказват с текст от съответния документ опитите да бъде
постигнато помирение за един по-толерантен подход към другия и различния.
При разглеждането на верския конфликт е пропусната, може би поради липса
на място и време, реакцията на Източната църква. По този начин религиозният
конфликт е разгледан само в своите конкретни измерения, без да бъде потърсе
но подробно общоевропейското му значение.
Доколкото елитарната култура на Ренесанса капсулира своите предста
вители предимно чрез латинския език, би следвало да заключим, че епохата не
предполага възможност за разпространение на идеите сред различните соци
ални слоеве въпреки наличието на печатното слово и превода на Библията на
роден език. Оттук логично следва заключението, че стремежът към индивиду
ална изява чрез словото, четката, завоеванията или религията, пренесен от по
лето на неограничения разум в условията на реалната действителност, поражда
несъобразяването с ценностите на другия и игнорирането на човешката лич
ност. Иначе доста трудно би могло да бъде обяснено на учениците как епохата
на хуманизма ражда чудовища.
В темите на уроците не е застъпен и проблемът с малцинствата. На пръв
поглед това не е необходимо, тъй като самото понятие се ражда по-късно по
ради все още началния стадий, на който се намира национализмът. В този сми
съл авторите и на издателство Анубис, и особено тези на издателство Просвета
наблягат преди всичко на космополитния характер на развитите европейски
градове, по чиито улици „се срещали скандинавци и прогонени от Испания ев
реи, португалци, испанци, италианци и германци“.39 Доколкото в Европа 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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малцинствата трудно се осъзнават като такива, то не така стои въпросът с Но
вия свят, където именно малцинството подчинява мнозинството. Като изклю
чим примера, даден по-горе за взаимодействието между испанската култура и
културата на индианските племена, въпросът за позициит е на заселниците в об
ществената пирамида остава на по-заден план. Не може обаче да не бъде отче
тен фактът, че в учебника на издателство Анубис е подчертано изрично, макар и
накратко, че Реформацията се отразява върху придвижването на малцинствата
в Европа и Новия свят. На този фон биха могли да бъдат потърсени и откроен
и
различият а и приликите в отношението към местното население на колониза
торите, потърсили убежище от преследване предимно на религиозна основа,
в сравнение с тези, които отиват да налагат своят а религия. Може би именно в
това е разковничето за упадъка на едни и издигането на други държави и нации
като господари в колониалния свят.

1.1. Раждането на мита и неговата устойчивост
Предложената тук тема би могла да бъде обособена като отделна урочна
единица. Необходимостта от подобен материал се налага по две причини. На
първо място заблудите на изследователите за проучваната от тях епоха често се
превръщат в устойчиви за поколения историци, от което страда и самата наук а.
На второ място механичното прилагане на термини от епохата на изследовате
ля върху изследвания от него период обезсмисля самата терминология. Пред
пазени от подобен подход, учениците биха използвали предпазливо понятията
толерантност и малцинство за епоха, различна от нашата.
Тъй като в представите на обществото се налагат редица теории за мина
лото, които нямат нищо общо с действителността, ми се струва, че времето меж
ду ХV и ХVІ в. е изключително подходящо за поглед на ученика към миналото
с очите на епохата. За тази цел е възможно да се акцентира върху представите
на човека за неговите предшественици и съвременници. Ако в разглежданата
епоха представите за Античността са водещи, то би следвало да се открои кое
от съответните представи не се покрива или пък има нещо общо с културата на
древните.
1.1.1. Нека започнем с въпроса за човека. Антропоцентризмът на Рене
санса е ключово понятие както за повечето учебници по история и цивилиза
ция, така и за тези по литература. Подобно твърдение се отнася с пълна сила
и за Античността. „Мощта на духа е най-прекрасното от всичко на света, но тя
е още по-прекрасна, ако не търси публично одобрение и се наслаждава в себе
си“. Тази максима на Цицерон обаче би следвало да породи съмнение относ
но сходните представи за човека от Древността и тази от Ренесанса. Подобно
сравнение можем да потърсим и с Древния Изток, като използваме поучението
до Птахотеп „Не се украсявай с ученост, не се смятай за единствения всезнаещ“.
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Съпоставянето на тези норми на поведение със ситуирането на homo sapiens
и неговите страсти в центъра на вниманието, което се случва през Ренесанса,
може да ни отведе до извода, че представата за моралните ценности през раз
личните епохи е различна дори тогава, когато се прави опит за подражание на
даден стил, норми на поведение или идеал.
1.1.2. Изобразяването на човека със средствата на изкуството може да
разкрие разликите между представите на отделните епохи. Ако приемем за из
ходна точка твърдението на Шпенглер, че „няма такъв род изкуство, който да
преминава през цялата история“, би трябвало да потърсим разликите между
формите на изкуството през Античността и през Ренесанса, както и да открием
допирните им точки.
1.1.3. Представата за Другия. Материалът е достатъчно благодатен за
съпоставка между античните представи за чуждото и тези на личността, заста
нала в преддверието на Новото време. Ако Гилгамеш и Херакъл пътуват от сво
ето родно място през чужди пространства, където и извършват своите подвизи,
а след това се завръщат в родината, дали и конкистадорът е воден от същите
съображения, заселвайки и подчинявайки Новия свят?
1.1.4. Началото на историята. Веднага следва да подчертаем, че Даниел
Вачков и колектив намират за необходимо да подчертаят представите за мина
лото през Ренесанса, като изтъкват изрично, че именно тогава се ражда митът
за Средновековието. Мотивите за свързването на историческия опит със съв
ременността можем да открием в класически вид у Макиавели. Използването
на натрупания опит за собствени нужди е дефиниция, която се дава и до днес.
Заслужава си пред учениците да бъде поставена дилемата дали с подбора са
мо на обслужващите конкретни съвременни нужди исторически премери не се
преиначава историческият опит. Именно това избирателно тълкувание води до
неразбиране на процесите и в крайна сметка до отхвърляне на чуждото, а раз
личието с другия се превръща в аргумент за агресия. Интересен контрапункт
при използването на историята за практически нужди би бил аргументът на Па
исий, който обосновава интереса към миналото с нуждата да се познае суетата
на този свят, за да се научим да го презираме. Тази по-близка до Средните веко
ве трактовка е характерна за източния тип мислене, което в Първия раздел и на
двата учебника остава на втори план.
***
Проблемът за национализма, толерантността и отношението към мал
цинствата е застъпен и във втория раздел на двата учебника. Авторите на Ану
бис констатират, че липсата на контрол върху властта на абсолютния монарх
довежда до неимоверно увеличаване на ролята в управлението на кралските
фаворити, което пък от своя страна предизвиква недоволството на нацията. Зас
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лужава да подчертаем твърдението, че в годините на абсолютизма се определят
и целите на западноевропейските държави, коит о остават непроменени през
целия период на Новото време. Като приемем с известни уговорки това твърде
ние, бихме могли да потърсим и в по-големи детайли националните измерения
на тази политика. В учебника те са фокусирани единствено върху Франция, коя
то не търпи силни съседи отвъд своите граници. Като поставят ударение върху
просветената монархия, авторите отбелязват липсата на участие на нацията в
управлението и на държавите в Централна Европа. За разлика от подхода към
историята на Западните държави при разглеждането историята на Изтока ло
гично се акцентира върху имперското наследство и мислене с уроците за Русия
и Османската империя. Направен е изводът, че чрез идеята за Москва като Трети
Рим властта на царете излиза извън рамките на националното и придобива зна
чение на световна и всехристиянска. /с. 51/ Естествено е, че при подобен подход
проблемите за нацията и нейното формиране ще останат на по-заден план. Не
е пропуснато обаче да се отбележи, че при въстаният а на българите фигурата
на царя, пък бил той и с недоказано потекло, олицетворява независимостта на
държавата.
Отношението към Другия също е обект на внимание, като се подчертава
например, че с изгонването на евреите и арабите от Испания тя се лишава от на
селение, извършващо активна търговска и стопанска дейност. Никъде обаче не
е поставена гледната точка на самите изселници, което до известна степен пред
ставя едностранно процеса. Интересна съпоставка между Европа и Османската
империя представлява анализът на братоубийството от страна на владетеля и
неосъзнатата заплаха, плод на подценяване на султаните, от Европа. В този сми
съл поставянето на гледната точка от страна на Османската империя, а не от тра
диционната заплаха, която ислямът представлява за своите съседи, безспорно е
оригинално хрумване на авторския колектив. Подобна трактовка е направена и
за управлението на султан Сюлейман Великолепни, наричан така от европейци
те заради своята интелигентност и образованост. Този сравнителен метод обаче
не е застъпен достатъчно и е единствено на ниво държавна власт, но не засяга и
обществото. Все пак е отбелязана различната представа на мюсюлмани и хрис
тиян
 и за смисъла и обяснението на болестите /с. 57/, без обаче да бъде поставе
но за цел изясняването на разликата в манталитета на Изтока и Запада.
Като споменават мимоходом въстаният а на българите през ХVІ и ХVІІ в.,
авторите отбелязват емиграцията на българско население особено след Чип
ровското въстание, потърсило „спасение в земите на днешна Румъния“ /курси
вът мой, с. 49/. За съдбата на тези изселници обаче не се споменава нито ред,
нито пък за това как тази практика (а случаят с Чипровското въстание не е един
ствен) се отразява на българския етнос.
Прави впечатление, че сравненията между Източна и Западна Европа в
учебника на издателство Просвета също са налице. Авторите отчитат факта, че
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нито една социална група не може да участва в управлението без останалите,
докато на Изток преобладава феодалността /при цялата условност на това по
нятие/ за сметка на по-малката обществена тежест на градовете /36/. Оттук не е
далеч заключението, че и формирането на нацият а на Стария континент върви
по други пътища - извод, който не е направен. Подобно на своите колеги Борис
лав Гаврилов и колектив също изтъкват меркантилизма като основен фактор за
независимостта на страната, но акцентът тук отново е икономически. Въпрос,
който също е засегнат, е и доминацията на Франция в европейската цивилиза
ция, без обаче да се влиза в детайли как точно френската култура се възприем
 а
и модифицира в Европа.
Авторите на издателство Просвета също отбелязват в уроците, посвете
ни на Османската империя и Русия, мултиетничния състав на двете империи. Ка
то се спират на факта, че наследниците на Мохамед управляват 25 млн. подани
ци, те обръщат специално внимание на Истанбул, който „имал население от око
ло половин милион души: мюсюлмани, християн
 и и евреи, живеещи заедно от
векове въпреки различните си обичаи“. /с. 42/. Прави впечатление, че и в двата
учебника са посочени повечето народи, населяващи мюсюлманската империя,
докато за Русия подобни данни няма. Би било интересно сравнението между
двете държави по този принцип като, разбира се, бъде изтъкнато отношението
на различните народи към центъра. Логично е акцентът да бъде поставен върху
положението на българите в империята, но липсва статусът и на останалите бал
кански народи. Отново е посочено изселването на българите след неуспеха на
Чипровското въстание в Трансилвания и Влахия, без да бъдат приведени данни
за положението им там и връзките, които поддържат с родината.
Като изследват приемствеността, авторите и на двата учебника се спи
рат върху византийското наследство в Русия. Приемствеността на цивилизаци
ята е отразена в достъпен за учениците вид чрез идеят а за Москва като Трети
Рим, но за подобна практика, осъществена в Османската империя, не се говори,
като изключим идеята за халифата.
Прави впечатление, че Борислав Гаврилов и колектив предлагат една
по-подробна карта на Европа от своит е колеги. Става дума за проследяване
то на процесите в Испания и Централна Европа, което при авторите на Анубис
почти липсва. Учудващо защо буквално в едно изречение те посочват, че при
управлението на Фридрих ІІ, Мария-Терезия и Йосиф ІІ „Прусия и Австрия беле
жат значителен политически, стопански и културен напредък“. /с. 44/. Като раз
криват причините за упадъка на Испания и за разцвета на Холандия (странно е,
че обект на интерес вече не е Португалия), авторите на издателство Просвета
акцентират и върху модела на управление в Прусия и Автрия. Заслужава да от
бележим изтъкнатата религиозна толерантност, залегнала в реформите на Йо
сиф ІІ. За съжаление отново не са потърсени контактите и конфликтите между
отделните народи в многонационалната Австрийска империя.
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При сравнителния анализ на двата учебника се налага изводът, че автор
ските колективи поставят ударението върху политическите и икономическите
промени в Европа, превърнали се в база на абсолютизма. В този смисъл зада
дените стандарти в учебната програма по история за девети клас са спазени.
Проследени са политическите модели и териториалните и обществени промени
на Балканите и в Европа и е направен донякъде сполучлив опит да се избегне
непрецизираното в програмата изискване за установяване на самобитност, при
емственост и взаимни влияния между култури и цивилизации. Като утвърдени
историци и двата екипа избягват смущаващия термин „самобитност“ и посочват
взаимодействията между културите. За съжаление обаче този подход остава на
втори план предвид битуващата все още събитийност в учебниците по история.
Учудващо е, че в заложените в учебната програма термини, които учени
ците трябва да усвоят в процеса на обучение, термините национализъм, толе
рантност, малцинство и космополитизъм липсват поне в частта „Задължителна
подготовка“. В профилираната подготовка се появяват понятията суверенитет,
конфедерация, панславизъм, национално малцинство, ксенофобия, идентич
ност и еманципация. Не е ясно как липсата им в задължителния обем знания
кореспондира с амбициозно поставената цел за „Ориентация към значими цен
ности на съвременността /права на човека, върховенство на закона, демокра
тични ценности, национална и европейска идентичност/, след като основите на
тази ценностна система са поставени именно в периода ХVІ - ХVІІ в. За чест на ав
торите тази проблематика присъства на техните страници, макар и в недостатъ
чен обем. В първите три раздела на учебника на Просвета са изведени в текста и
като речник термините демография и демографски баланс, терор, теокрация. В
учебника на издателство Анубис присъстват геноцид, догма и доктрина. Прави
впечатление липсата на акцент върху космополитизма и национализма, а както
вече посочихме, въпросът за малцинствата е разгледан повърхностно.

1.2.Представата за Другия в отворена Европа
Предложената тук допълнителна тема цели да наблегне върху промене
ните представи на европейците за собствения им континент, след като те вече
се чувстват „господари на света“. Като насочват резонно своето внимание към
политическия и икономическия модел на абсолютизма, авторите на учебници
оставят на заден план националните проблеми.
1.2.1. Кои са горещите точки на Европа? Би могло чрез карта да бъдат
посочени основните огнища на конфликти. Дори и да приемем, че национализ
мът се появ ява заедно с идеите на Просвещението, неговите прояви в начален
стадий можем да открием към края на ХVІ и началото на ХVІІ в. Подобна кар
та на основните религиозни изповедания има на страниците на учебника на
Просвета. /с. 33/. Интерес би предизвикало „наслагването“ на религиозните гра
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ници с национ
 алните, за да могат учениците да проследят трансформирането
на верските противоречия в национални там, където те съществуват. Типичен
пример в това отношение е проблемът, който съществува и до днес във Вели
кобритания. Националните стремежи, пречупени през верските и династични
те специфики на Англия, Шотландия и ирландското население, могат да бъдат
разгледани в подобна обобщаваща урочна единица. След като Даниел Вачков и
колектив, както споменахме по-горе, откриват връзката между протестантство
то и националната еманципация в Скандинавските страни /с. 34/, политическото
устройство на Швеция и нейната политика спрямо Русия например би било тема
за коментар.
1.2.2. Как гледат народите в империите на властта? Вече бе посочено,
че единствените споменати етноси са тези в Османската империя. С оглед на
по-обективното разбиране на историята на Балканите, което днес си поставят
за цел държавите на полуострова, си заслужава да бъде отделено повече време
за запознаване с особеностите на някои от тези народи през ХVІ и ХVІІ в. Разби
ра се, в учебниците се споменава за развитието им през ХVІІІ в. и възприем
 ане
то идеит е на Просвещението като цяло от тях, но историческата приемственост
със Средновековието би била нарушена от липсата им тук. След отделеното
внимание на Италия като люлка на Ренесанса проблемите с Франция и Австрия
биха могли да бъдат обект на внимание. Същото в пълна степен важи и за че
хи, унгарци и поляци. Могат да бъдат посочени за пример отношенията им с
държавния апарат, стремежът към еманципация от центъра и пречките за това.
След обстойния анализ на идеите на Улрих Цвингли и Жан Калвин конфедера
тивният принцип на управление на Швейцария също би следвало да бъде тема
на анализ.
1.2.3. Половата детерминираност на европейците. За да не се набляга
само и единствено върху националните противоречия, погледът към Другия би
следвало да се насочи и в областта на половите различия. Като съзнавам, че
правните и моралните норми в междуполовите отношения са регламентирани
в много по-късна епоха, можем да проследим тяхното развитие, като се започ
не именно от разглеждания период. Темата не е застъпена и в двата учебника
дори и в уроците „Европа на контрастите“ /Анубис/ и „Всекидневният живот на
европейците през ХVІІ и ХVІІІ век“ /Просвета/. Авторите на Просвета поставят
портретите на Катерина Медичи и Мария Антоанета с акцент върху модната ли
ния, а тези на Просвета се ограничават с картини от селския живот. Тук някъде
са вмъкнати и портретите на една от първите фаворитки на Луи ХІV, както и на
Екатерина Велика. Интересна съпоставка би могла да бъде направена с начина
на живот и статуса на жените в Османската империя и Западна Европа, включи
телно и през погледа на другата страна, за което има изобилие от документален
материал.
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***

1.3.Революционната „толерантност”
Темата за революциите в Европа и създаването на САЩ логично предпо
лагат акцент върху дилемата свое - чуждо и националните противоречия. Авто
рите на издателство Анубис поставят проблемите пред ученическата аудитория
с един умерен и лишен от пристрастност към ценностите за сметка на средства
та тон. Като изтъкват привързаността на нидерландите към свободното им уп
равление, изграждано с векове, те подчертават и толерантното отношение към
политическото им устройство от страна на Карл V, затормозявано от имперски
те му интереси /с. 68/. Оттук е изведен националният характер на движение
то срещу испанската власт като контрапункт на незачитането на политическите
и културните интереси на провинциите от страна на Фелипе ІІ. Националната
проблематика е изведена на преден план пред религиозната с обединението
на католици и протестанти срещу Испания, като успехът им е обяснен именно с
национ
 алния характер на движението. В по-различен формат въпросът за наци
оналния приоритет е разгледан и при излагането на Пуританската революция
в Англия. Тук авторите достигат до важния извод, че конфликтът налага нова
политическа система, при която нацията заема водещо място в управлението
на страната /с. 72/. От този постулат е изведено и обяснението на народния су
веренитет, гарантиран от „Декларацията за правата“ /с. 74/. Странно защо обаче
текст от този основен документ липсва, при положение че приетите декларации
в САЩ и Франция по-късно са отразени точно. В този смисъл съществен пропуск
е и липсата на всякаква информация за публикувания през 1689 г. „Бил за пра
вата“. Макар и накратко са изведени националните и религиозните корени на
съвременния конфликт в Ирландия.
Въпросът за търпимостта няма как да бъде изтъкнат на преден план
при противоречия с национален оттенък, но космополитният облик на Антвер
пен не е пропуснат. Картината е допълнена от подробен текст за издигането
на Амстердам като основен търговски и икономически център на Европа. /с.
67/ Нещо повече - когато разглеждат устройството на независимата холандска
държава, авторите изрично изтъкват гаранциит е за свобода и сигурност вклю
чително и на чужди граждани /не само интелектуалци /ск. м./, коит о толеран
тността на новата държава дава. Обективният подход на авторите проличава и в
изтъкването на крайните искания на гьозите, свързани с премахването на като
лицизма и конфискацията на църковните имоти. /с.69/. Тук е мястото да отбеле
жим, че Даниел Вачков и колектив акцентират върху религиозната нетърпимост
от страна и на двете страни, нещо, което впрочем откриваме и при анализа на
Реформацията. По този начин е избягната тривиалната в повечето учебници по
история до тук критика спрямо практиките на Инквизицията, като за сметка на
85

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

това се премълчава или омаловажава насилието от протестантска страна. Така
историческата максима, че победителите не ги съдят, е заобиколена и авторите
предлагат на учениците една обективна картина на епохата. Затова и представа
та за толерантността в Холандия след обявяването на независимостта може да
бъде изтъкната като водеща на фона на насилието в Европа.
Религиозният фанатизъм е предложен на учениците при разглеждане
армият а на Оливър Кромуел /с.72/, като не са пропуснати и жестокостите срещу
католическото население в Ирландия. За съжаление така изнесените факти не
са използвани като обяснение на самовластния режим, наложен от лорд-про
тектора и надминал безконтролната власт на Чарлз І. Военната диктатура на
Кромуел просто е констатирана без дори да бъде обяснен и самият термин.
Проблемът за емиграционните вълни, предизвикани от борбата за Ни
дерландската независимост и войната между парламента и краля в Англия, е
отразен с по едно изречение. Изтъква се, че нидерландските калвинисти търсят
спасение в северните провинции или в чужбина /не се уточнява къде/ от терора
на херцог Алба, а политиката на Чарлз І срещу пуританството довежда до „нова
емиграционна вълна към Америка“ /с. 69; 72/. Без да са необходими повече фак
ти, би могло все пак да бъде потърсен отговор на въпроса как това събитие се
отразява на самите изселници и дали това засилва позициите на Англиканската
църква. Иначе остава неизяснено защо прогонването на арабите и евреите от
Испания довежда до криза в страната и изгубване на международни позиции, а
тираничното отношение към пуританите и католиците в Шотландия, а по-късно
същото от страна на пуританите към представителите на англиканството и ир
ландските католици - не.
Въпросът за холандската независимост е очевидно подценен от автори
те на учебника на издателство Просвета. Те се задоволяват да се спрат на съби
тието като част от религиозните войни през ХVІ и ХVІІ в. С находчивата реплика
на Елизабет І „Бог е англичанин“ и обозначаването на термина „терор“ /с.30/ в
речника към урока темата е изчерпана. Наистина на други места /с.62/ са по
сочени по-подробно икономическите параметри на „холандското чудо“, но тази
хаотично поднесена информация не дава отговор на въпроса как едно фанати
зирано в религиозно отношение общество се превръща в образец на толеран
тност към чуждите убеждения за Европа и как чувството за национална незави
симост съжителства с космополитизма, характерен за холандските градове.
Увлечението на авторите по икономическите промени ги довежда до
констатацията, че икономическият просперитет дава социална стабилност и по
литически свободи в Англия /с.52/. Без да отричаме този безспорен факт, ни се
струва, че без - макар и кратък - преглед на националните проблеми, породени
и от религиозните конфликти /само се споменава, че Чарлз І е женен за като
личка/, този извод „увисва” и учениците могат да го приемат без доказателства.
В този смисъл си заслужава да се помисли как икономическата стабилност на
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водещите държави през ХІХ в. например по никакъв начин не се свързва със со
циалната стабилност, а дори предизвиква обществено недоволство.
Събитията в САЩ и Франция и предизвикалото ги Просвещение през
ХVІІІ в. естествено са разгледани подробно и от двата авторски екипа. Дотолко
ва, доколкото повечето съвременни демократични ценности се налагат вслед
ствие на тях, акцентирането върху им е неизбежно. Любопитна подробност е, че
в Учебната програма се посочва необходимостта учениците да усвоят „аргумен
тите на разума: Просвещението“, а в графата основни понятия отново виждаме
термините Просвещение и буржоазна революция. Тези твърде постно зададени
параметри авторите на Анубис и Просвета обогатяват в своит е уроци. Като из
веждат тезата за господството на наук ата и разума от природните закони, Дани
ел Вачков и колектив наблягат върху значението на Закона /Джон Лок/ и свобо
дата /Монтескьо/ /с.77/. Тези ключови понятия за епохата ще бъдат разгледани
по-подробно по-долу в предложената тема. Авторите наблягат и върху появата
на общественото мнение и обръщат внимание на новия подход към историята.
Трудно можем да търсим проява на патриотизъм в тази твърде космополитна
епоха, поставила си за цел да създаде универсално общество и идеална дър
жава, но в урока би могла да бъде използвана думата нация, доколкото всички
идеи за реформи обслужват поданиците на даден владетел. В този смисъл би
следвало да тълкуваме израза на автора, че „германците са принудени само да
размишляват върху нещата, които другите народи се опитват да реализират на
практика.“ /с.78/, тъй като политическата им разпокъсаност не позволява изра
ботването на национална програма.
Едновременно с това колективът на Анубис би могъл да изтъкне и лип
сата на толерантност към историята, разглеждана единствено през призмата на
практическите нужди на епохата. Би могло също така да се подчертае, че пре
махването на авторитета на Църквата не би могъл автоматично да създаде авто
ритет на разума, каквито и реформи са се извършват в системата на образова
нието. Оттук следва да се изведе максимата, че насилието, или нека да използва
ме термина революция, е единственият начин новите идеи да се реализират на
практика. В този смисъл авторите са се ограничили единствено да подчертаят,
че никой от философите на Просвещението не желае да се прибягва към на
силие, но веднъж родени, идеите пораждат и силите, които да ги осъществят
/с.79/.
Трябва да подчертаем, че Борислав Гаврилов и колектив са успели подобре от своите колеги да пресъздадат с богат текстов материал и на разбираем
за учениците език основните характеристики на епохата. Показателна в това от
ношение е връзката между Ренесанса и Просвещението чрез идеите на Галилей,
Нютон, Коперник и Кеплер, които в другия учебник изобщо не се споменават.
Пак в изданието на Просвета присъства ключовият момент с подмяната на авто
ритета с разума, предложен от Кант /с. 66/. Авторите въвеждат и термина наро
87

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

ден суверенитет /не бих искал да влизам в подробности дали точно Русо ланси
ра за пръв път подобна идея/, като го свързват и със съвременната епоха /с. 68/
Темата за пряката зависимост между толерантността и политическата свобода
този път се радва на внимание от страна на авторите, доколкото разглеждат фи
лософската система на Волтер.
Като цяло можем да заключим, че раждането на съвременните ценности
в епохата на Просвещението не е убягнало от вниманието и на двата колектива.
Поставянето на суверенитета и правата на човека на преден план е красноре
чиво доказателство за това. Критиката на Волтер за липсата на търпимост към
църквата без значение на нейната конфесия навежда на извода, че идеята за
толерантността вече се оформя в общественото съзнание като произтичаща от
изконните права на човека, а не като някаква Божия даденост. Едновременно с
това ми се струва, че неизясняването на понятието „деизъм“ като водещо за епо
хата води след себе си и неразбирането на религиозните мотиви на реформато
рите, а оттук се създава впечатление за отхвърляне априори на вярата и пълен
разрив с религиозните практики, нещо, което не отговаря на истината. Същес
твен пропуск е и липсата на обратна връзка с адресатите от социалната пирами
да, до които просвещенците отправят своите послания. Не става ясно и доколко
техните идеи се приемат или не в европейските дворове или пък авторите им са
само екзотично украшение към излъсканото его на монарсите. Оттук се губи и
възможността учениците да излязат извън рамките на Франция /авторите на из
дателство Просвета дори не споменават името на Джон Лок/ и да видят доколко
идеите за свободата, обществения договор, народния суверенитет и толеран
тността намират почва на Стария континент. Пък и не само там. Не става ясно
също така как тези идеи прехвърлят Атлантика и след това вече ги имаме като
основно оръжие на патриотите в американската война за независимост.
Разглеждането на американската война за независимост през призмата
на основните права и свободи, гарантирани от Конституцията, безспорно е клю
чово за авторите на учебниците. Нашата задача е да проследим дали са застъпе
ни темите за нацията, толерантността и малцинствата.
Прави впечатление, че и двата авторски колектива избягват да си слу
жат с думата нация. В учебника на Анубис дори в урока за Гражданската война
през ХІХ в. в САЩ изрично е посочено, че „единна американска нация все още не
съществува, за американски национализъм е рано да се говори“ /с.165/. Прин
ципът на самоопределяне не чрез език и традиции, а чрез политическата орга
низация под формата на изведен текст е отбелязан и от другия колектив /с. 75/.
Въпреки тези навременни изводи все пак биха могли да бъдат потърсени ос
новите на един бъдещ национализъм, който коренно се различава от европей
ските си събратя именно поради наличието на отделни етнически компоненти.
Оттук и взаимната толерантност на различните народи и вероизповедания, обе
динени от принципа на демокрацията, може да бъде изведена на преден план.
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За съжаление и в двата учебника липсва информация за отношението на засел
ниците към местното население. Така забраната на английския крал Джордж ІІІ
за заселване на запад от Алеганските планини /Анубис, с. 81/ остава в съзна
нието на учениците като една от несправедливостите на метрополият а спрямо
колониите, без да е получена информацият а, че тази забрана е продиктувана
от помощта, която индианското население оказва на Англия в Седемгодишната
война. Не се уточняват и размерите на робския труд, нито начинът, по който се
осъществява притокът на роби към колонията.
Религиозната толерантност също не е обект на достатъчно внимание.
Авторите на учебника на издателство Просвета дават по-пълна картина на ре
лигиозното присъствие в Америка. Екипът на Анубис пък акцентира върху кал
винизма като пример за разбирателство между заселниците, но тук изпъква
противоречието между нетърпимостта на тази църква, противопоставена на
„по-либералната и веротърпима атмосфера на южните „аристократични“ ко
лонии“ /с. 80/. Изобщо географското разпределение по религиозен признак и
липсата на такова по национален представят една объркана картина, която не
дава ясна представа за причините на съпротивата. Самата тя отново е разгле
дана едностранно, като са посочени мерките на Лондон спрямо местното насе
ление, но не и различията между самото него. Обективността изисква да отбе
лежим, че Даниел Вачков и колектив избират едни нестандартен, но сполучлив
метод да маркират различията между онези, които започват съпротивата. Това
се извършва чрез допълнителна информация за лоялистите, коит о са подложе
ни на подробна социална дисекция. Нещо подобно по-нататък авторите правят
и с най-революционната маса във Франция - санкюлотите. Подобно послание
откриваме и в текста след урока, който е призван да обясни началото на изо
лационизма на САЩ с вижданията на Джордж Вашингтон. Дали този начин на
предлагане на различното е най-сполучливият е трудно да се прецени, доколко
то на учениците не е поставена задача за разглеждане на подобни проблеми и
остава единствено на преподавателя да реши дали да повдигне такъв въпрос в
час, или да постави съответна домашна работа. Не от вчера един от проблемите
на българските учебници по история е липсата на обвързаност на документите
с текста на урока чрез въпроси и задачи. Така се налага и проблемът с натрупва
нето на знания без възможност за тяхната практическа реализация. В този сми
съл смятам, че проблемът с поставянето основите на нацията и толерантното
отношение между народите може да запълни една съществена празнина при
изучаването на предмета.
За пръв път в учебника на издателска къща Анубис е повдигнат въпро
сът за политическите права на жените /с. 83/, който обаче е оставен встрани от
основния текст, а би бил идеален повод за разсъждение доколко правата и сво
бодите, прокламирани от Декларацият а за независимостта и Конституцията, се
простират върху съответен процент от населението. Склонността на Б. Гаврилов
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и колектив към демографски характеристики, демонстрирана умело в предиш
ни уроци, тук не е на лице.
Трябва да отбележим, че като оставим настрани дребната подробност,
че в двата учебника е посочена различна дата на приемане на известния „Бил за
правата“ /1789 при Анубис и 1791 г. при Просвета/, гарантирането на основните
права и свободи на бялото мъжко население е обект на внимание от страна на
всички автори.
Правата и свободите са основен въпрос за разглеждане от авторските
екипи и в материала за Френската революция. Декларацията за правата на чове
ка и гражданина е представена обстойно както като текст, така и като анализ. Да
ниел Вачков и колектив обаче правят справедливата забележка, че принципите,
заложени в нея, влизат в пряко противоречие с първата френска конституция от
1791 /с. 87/г., докато авторите на другия учебник в по-телеграфен стил констати
рат предимствата на конституцията преди условията до 1789 г /с. 80/.
Проблемът за френската нация обаче не е достатъчно изведен. Всъщ
ност самата дума нация се среща четири пъти, в двата урока, посветени на ре
волюцият а /Анубис/, а патриотичният ентусиаз ъм на французите е отбелязан
като причина за победата през 1792 г. при Валми. Като причина за революцион
ните действия не е посочена омразата на френското общество към чужденка
та Мария Антоанета, върху която се хвърлят причините за кризисната ситуац
 ия
в страната. В заплахата от външния враг авторите откриват една от основни
те причини за якобинския терор. Терорът като средство за спасение на Фран
ция е отбелязан и от другия колектив. Разсъжденият а за деспотичната система
на управление като цяло са избягвани и в двата учебника. Все пак авторите на
Просвета констатират, че за спасяването на Франция с оглед на монархическите
бунтове „били необходими решителни мерки“ /с.80/. По този начин се лансира
идеята за необходимостта от терора за националното спасение, без да бъде по
сочено откъде идват заплахите за него. И в двата учебника не се споменава как
ви са причините за бунтовете във Вандея и защо революцият а припознава като
национ
 ални предатели своите бивши чеда. Всъщност Борислав Гаврилов и ко
лектив косвено поставят въпроса за липсата на допирни точки между свободата
и равенството, тема, която е ключова за разбиране отношението към Другия.
При изводите от епохалната промяна, извършена след Революцията, ав
торите на Анубис наред със социалните промени, извършени във френското
общество, констатират равните граждански права, коит о получават „дискрими
нираните дотогава религиозни и етнически общности, каквито са протестантите
и евреите“, което показва опит за изчерпателно разглеждане последиците на
революцият а от всички страни.
Отново обаче авторските колективи не обръщат внимание на миграци
онните процеси. Никъде не е посочена приблизителна цифра на населението,
което напуска страната в революционните години. Споменава се само за някои
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аристократи, потърсили убежище в чужбина, с коит о Луи ХVІ иска да се свърже
при опита си за бягство.
В заключение можем да посочим, че в уроците за революционните про
мени темата за национализма, отношението към Другия и малцинствата са не
достатъчно застъпени. Интересен факт е, че тези проблеми очевидно не са заб
равени от авторите, след като те им отделят внимание, но във въпросите след
урока. Б. Гаврилов и колектив задават въпроса „Как си обяснявате запазването
на робството в САЩ“? Авторският колектив на Анубис набляга още повече в то
ва отношение, като поставя следните въпроси: защо част от американците /до
колко използването на този термин е коректно, след като сме направили вече
уговорката, че за нация все още е рано да се говори е твърде спорно/не подкре
пят независимостта; какви промени в ценностната система на французите нас
тъпват след Революцията и каква е ролята на жените в революционния процес.
Впрочем на последния въпрос е доста трудно да бъде отговорено след като в
текста се споменава единствено женският бунт от 5 октомври 1789 г., а един
ственото име на жена е на Шарлот Корде, извършила убийството на Марат.
Вследствие на изброените факти тук накратко предлагам едно допълне
ние към революционната тема.

1.3.1.Как ставаш враг на революцията?
Смятам, че така поставен въпросът не отрича постиженият а и промени
те, които донасят революциите не само в САЩ /тук терминът е условен/ и Фран
ция, но и за света изобщо. Проблемът се състои в това, че често зад фасадата на
новото мислене и ценностни системи остава скрита цената на тяхното налагане
и мнението на хора, които не са съгласни с тях или просто отказват да ги разбе
рат.
Струва ми се би могло да се даде малко повече информация за някои от
характеристиките на Просвещението. На първо място нека поставим проблема
за Бога. Философите от Просвещението предлагат ново и оригинално мислене,
като смятат, че в противоречие с агностицизма на Средновековието могат да
опознаят Бога, като изучават вселената. Тук на вниманието на учениците могат
да бъдат предложени следните идеи на Нютон и Спиноза. „Понеже върху всичко
лежи отпечатък на един и същ план, следва, че всичко трябва да бъде подчине
но на едно и също Същество“; „Ако се намери човек, който твърди, че Бог прави
нещо против законите на природата, ще трябва да твърди, че Той /Бог/ прави
това против Своята собствена природа“. Така че системата, в коят о живее чо
вечеството, не може да бъде премахната, но може да бъде опозната и преустро
ена. Този извод се налага от основните постулати на деизма, според които Бог
е сътворил всичко, но подобно на часовникар, който след като е направил и
продал часовника, произведен от собствените му ръце, повече не се интересува
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от творението си, така и Бог, сътворил вече природата с нейните закони, не се
намесва повече. Тук вече идва ред на човека да опознае чрез причинно-след
ствената връзка природата и когато с помощта на разума успее, да може да я уп
равлява. Така можем да обясним и твърдението на Бейкън, че знанието е силата,
чрез която нараства човешкият контрол над творението.
Опознати веднъж чрез силата на разума, природните закони се пренасят
и върху обществото. Ето защо самата дума закон става ключова за епохата на
Просвещението. Оттук и определението на Джон Лок „Моралното добро или зло
е съгласие или несъгласие на нашите доброволни действия спрямо някой закон“
поставя човешката личност в служба на обществените закони. Разтварянето на
личността в обществото може да бъде аргументирано и с мнението на Имануел
Кант относно факта, че законите са творение на отделни личности, но се отна
сят до обществото, защото природата на разума е еднаква за всички. Така Кант
обосновава и необходимостта автономната воля на човека да се съобразява с
общия закон. В основата на този закон е идеят а за свободата. По този начин сво
бодата, която толкова проповядват просвещенците е по-скоро обществена ка
тегория, а не толкова лична. Тази загриженост към обществото и законите, на
които то се подчинява, е и в основата на насилието по-късно по време най-вече
на Френската революция. Диктатурата на Максимилиан Робеспиер е продикту
вана точно от съобразяването със закона дотолкова, доколкото Робеспиер, Сен
Жуст и техните съмишленици якобинци се идентифицират със самия закон. В
това именно е и парадоксът на Просвещението и невъзможността на негови
те лидери да предвидят всички последствия от своит е идеи. Разделението на
властите, прокламирано толкова упорито от Джон Лок и Шарл Монтескьо като
обществена нужда с цел справедливо държавно управление, се подчинява на
трактовката за свободата, която същите тези власти дават. Утопичното в случая е
възможността за контрол над тези власти от народа. Подобен контрол наистина
би могъл да съществува в една полисна организация, каквито са идеите на Русо,
но френската буржоазия, която се стреми към управлението, няма как да има
полисно мислене, доколкото икономическият й просперитет се свързва с же
ланието да управлява Франция. Тук именно се намесва и национализмът, който
в името на патриотичната защита на родината, идентифицирана със свободата,
потъпква същата тази свобода, предавайки властта в ръцете на една личност.
Нещо подобно се случва с Кромуел по време на пуританската революция, но
в много по-изчистен вид го виждаме у Робеспиер. Точно с това личности като
лорд-протектора и Неподкупния надхвърлят по своята власт Чарлз І и Луи ХVІ,
тъй като властта на кралете идва от Бога, пред когото са отговорни, а отговор
ността към обществото е твърде размита категория, тъй като несъгласните с ме
тодите на управление негови членове са поставяни извън същото общество и
заклеймявани като врагове.
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1.4. Векът на национализма
Износът на революция от Франция умело е свързан от авторите на два
та учебника с проявите на национализма в Европа. Фактът, че именно Франция
е носител на националната идея, е безспорен, но все пак остава впечатление
то за известна празнота при разглеждането на проблематиката, доколкото не
са очертани предпоставките в Европа за проникването на националните идеи.
Свързването на патриотичната вълна единствено с щиковете на френските вой
ници разглежда проблема едностранно, без учениците да добиват представа за
що национализмът се превръща във водещото течение на ХІХ в. Двата колекти
ва отчитат национализма като факт, без обаче да отделят достатъчно внимание
на съпротивителното движение срещу Франция. Авторите на издателска къща
Анубис все пак отчитат наличието на такова в Испания, Тирол, Германия и Южна
Италия /с. 99/, без обаче да навлизат в конкретни подробности. Интерес би пре
дизвикал и обратният подход - т.е. как стремежът към национална еманципация
в Европа се противопоставя на френския натиск. Струва си да бъде отбелязано,
че една от причините за краха на Наполеоновата империя е именно желанието
на повечето европейски народи да отхвърлят чуждата власт. Обвързването на
патриотизма единствено с новите либерални идеи крие опасност в две посоки.
На първо място учениците остават с впечатлението, че срещу Наполеон е само
старата монархическа Европа /Просвета, с. 84/, а от друга страна свързването
на патриотичните мотиви до голяма степен и с религиозната принадлежност,
какъвто е случаят в Испания и особено в Русия, остава неразбран. Не е отделено
и достатъчно внимание на проявите на крайния национализъм, като понятието
шовинизъм не е изяснено и в двата учебника.
Едно от големите достойнства и на двата колектива е обвързването
на националните идеи със законодателството и образователната система на
Франция, което безспорно ги прави устойчиви през следващите десетилетия.
Борислав Гаврилов и колектив отделят внимание, макар и чрез допълнителни
документи, на структурата на френското общество, включително и на взаимо
отношенията между половете. В този смисъл смятам, че би могло да бъде обър
нато повече внимание на навлизането на жените в обществения живот, като се
изведат на преден план техните искания, поставени още по времето на войната
за независимост на САЩ и Френската революция. Макар и накратко, учениците
могат да бъдат запознати с идеите на Абигейл Адамс, съпругата на Джордж Ва
шингтон, възпротивила срещу законите, които не гарантират правото на глас и
представителство на жените; на Олимпия де Гуж посочила в годините на Френ
ската революция нуждата от образование за жените или не Мери Уолстънкрафт,
която вижда също в образованието възможността за изравняване правата на
половете.
Толерантното отношение към религията също не е пропуснато в учебни
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ците, като се акцентира върху подобрените отношения на Франция с папската
курия. За съжаление не е обърнато внимание как Църквата като институция се
отнася към новите национални идеи.
Тук се сблъскваме отново с един от основните проблеми на българските
учебници - да се набляга основно на новите идеи и техните носители, без да се
държи сметка за приема им както на социално, така и на национално ниво. Така
у учениците се насажда опростената представа за сблъсък между старото и но
вото, като не се дава обективната гледна точка през погледа на съвременниците
на събитията.
Ако обръщаме такова голямо внимание върху национализма като явле
ние, то причината за това е, че малцинствата, които неизменно съпътстват този
феномен, остават встрани от вниманието на българската образователна систе
ма. Оттук толерантността към тях или липсата на такава се извежда основно от
събитията, белязали историята на Европа през ХХ в. Смятам, че и в двата раз
глеждани учебника този подход не е преодолян напълно, но е факт, че автор
ските колективи, като следват изискванията на учебната програма, дават доста
повече информация за проявите на патриотизъм и произтичащите от нея пози
тивни или негативни отношения спрямо малцинствата. До войните на Наполеон
авторите наблягат преди всичко върху религиозните малцинства, като търсят
проявите на толерантност или нетърпимост преди всичко в религиозните па
раметри, доколкото националната идея е все още в зародиш. Определяйки ХІХ
в. като век на национализма, проблемът разширява своите хоризонти, което ут
върдените историци успяват в общи линии да уловят и предложат на своят а уче
ническа аудитория.
Борислав Гаврилов и колектив обособяват отделен урок, озаглавен „На
ции и национ
 ализъм в Европа“. Като изповядват теорията за гражданския и ет
ническия модел на национализма, те конкретизират тази представа с типичните
примери Франция и Германия. Проследен е и типът национализъм на Балкани
те, но авторите акцентират върху осъзнаването и доказването на нацият а у по
корените народи, без да споменат проявите на национализъм и произтичащите
от тях колизии у турците. Тук наблюдаваме същия подход към двете големи им
перии в Източна Европа и Азия. Ако в разгледаните по-горе уроци обърнахме
внимание на факта, че народите, населяващи православната империя не са спо
менати дори, а на тези в Османската империя се обръща внимание, този подход
сега отново насочва вниманието към проявите на национализъм у хегемона /
Русия/ и у подчинените народи /Османската империя/. Струва ми се, че в осно
вата на този факт се крие все още неизживеният романтизъм от Възраждането.
При разглеждането по-долу на Източния въпрос отново ще стане дума за това.
Може би бъдещите автори на учебни помагала трябва да обърнат още
по-голямо внимание на националния проблем, като потърсят връзките между
представата за нация и индустриализацията, коят о обикновено се поставя на
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преден план като маркираща началото на най-новата история. В този смисъл
и социалните промени, настъпили след Френската революция и след навлиза
нето на машините, могат да бъдат свързани с нарушаването на йерархическия
аристократичен принцип, характерен за консерватизма, заместен от колектив
ната солидарност. Този факт е констатиран в разглежданите учебници, но не е
направен изводът, че произтичащата от класовата структура на обществото мо
билност на населението довежда до изостряне на националното чувство, от ед
на страна, тъй като то е свързано с представата за легитимност на новия ред,
но от друга, способства за появата на малцинствата и съмненият а и откровена
та прояв а на ксенофобия спрямо тях. Връзката между социално и национално
може да бъде потърсена и в твърдението, че национализмът често изпълнява
функцията на обществена критика, доколкото определени социални групи от
населението нямат друга възможност за социална изява.
Авторите на издателство Просвета обръщат внимание на елитарния ха
рактер на национализма40 предимно „сред общности, които нямали своя поли
тическа организация“ /с.98/ и проследяват навлизането на новите идеи, но не
посочват начина, по който обществото възприема по-бързо или по-бавно но
вите идеи /например за българите отново се използва старият пример, че изос
тават в националното си развитие поради близостта до центъра на империя
та/. Всъщност именно при разглеждането на този проблем може да се обоснове
твърдението, че прояви на национализъм и нетърпимост към другия има и в
предмодерна Европа, но именно социалните кризи превръщат национализма в
„масово оръжие“.
Съществен момент при разглеждането на национализма би могло да бъ
де и отношението към половите различия. На пръв поглед тук не става дума за
малцинство в класическия етнически тип на понятието, но може да бъде сполуч
лив пример за изключване на определени групи на населението от гражданска
активност, а оттук да се аргументира липсата на равнопоставеност и стремежът
към такава между половете. Повод за подобни разсъждения дават самите ав
тори на учебника на Просвета, които представят под формата на изображение
идеализираната „майка родина“ /с. 98, 99/, като поставят ударението върху сим
волите на отечеството, но не и върху техния женски носител.
При разглеждането на така поставения проблем изпъква най-ясно био
логичната интерпретация на половите различия41 за сметка на социалната, коя
то е в основата на съвременните движения и организации, поставили си за цел
да изравнят правата на мъжете и жените.42 В крайна сметка социалната функция
на жената произтича от усилията да се разширят рамките на национализма, кои
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 съвпадат с първите опити за еманципация на „слабия пол“. Понятието родина
почти напълно се покрива с понятието майка, доколкото родината „ражда“ сво
ите национ
 ални герои. Тук биологичните функции на жената естествено преми
нават в социални на едно символно ниво, наложило се в общественото съзна
ние именно от 20-те години на ХІХ в.
Като поставят национализма в категориите етнически и граждански, Б.
Гаврилов и колектив биха могли да потърсят и други негови прояв и с оглед на
патриотизма и толерантността към малцинствата. Става дума основно за миро
любив и агресивен национализъм или доминантен и подчинен, които могат да
бъдат открити не само и дори не толкова в Европа, колкото в Америка и Азия. Та
зи забележка не бива да се разглежда като критика, тъй като и двата колектива
са обърнали внимание на другите континенти, въпреки очевидно европоцен
тричните изисквания на учебната програма. Просто тези изводи могат да бъдат
допълнение към иначе логично издържаната структура на урока, посветен на
националните проблеми, в учебника на издателство Просвета.
Именно проявите на национализма и нетолерантността са основни ак
центи и на двата колектива, когато разглеждат историческите процеси извън
границите на Стария континент. Борислав Гаврилов и колектив се спират аргу
ментирано на имигрантския приток в САЩ, без обаче да посочват причините,
а те често пъти са от национален характер, защо точно преобладаващият еле
мент от новите заселници е предимно от Ирландия, Германия и Скандинавия /с.
158/. Съществена отлика между двата учебника е фактът, че в този на Просвета
се подчертава, че „Гражданската война запазила Съюза и стабилизирала амери
канската нация“ /с. 160/, а авторите на Анубис, като посочват, че за американски
национализъм е още рано да се говори в навечерието на войната между Севера
и Юга, не откриват характеристиките на нацията и след нея. Напротив - те набля
гат на чувството на американците /очевидно тук понятието е по-скоро географ
ско/ за принадлежност към местната общност /с. 165/. Прави впечатление, че
Д. Вачков и колектив отделят особено внимание на аболиционизма и въпроса
за правата на чернокожото население в САЩ. Смятам, че разработеният от тях
урок не само информира за събитията, но и оказва ефект върху учениците, въз
питавайки у тях дух на толерантност спрямо Другия. Като критикуват общоприе
тата теза, че Гражданската война е борба за освобождаване на робите, авторите
поставят въпроса за чернокожото население в периферият а на самата война, но
едновременно с това в основата на изграждането на афроам
 ериканската култу
ра. Като се спират изрично на расизма, те провокират интерес към причините
за неговата поява, тема, която далеч надхвърля конкретната тематика на урока.
Прави впечатление обаче и при двата колектива, че законът за хоумстедите от
1862 г. е разгледан едностранно, като е подчертана мотивацията, коят о свобод
ното население получава чрез него да се включи във войната на страната на
републиканския Север, без да се държи сметка за индианското население. Като
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че ли се налага изводът, че то просто или не съществува, или по никакъв начин
не е заинтересовано от събитията. Обективността изисква да отбележим, че ко
лективът на издателство Анубис изрично извежда взаимоотношеният а между
белите и червенокожите като типичен пример за невъзприемане културата и
манталитета на Другия още в оригиналното встъпление на самия учебник, но
тук темата не е застъпена.
Като правят изричната уговорка, че Гражданската война поставя начало
то на модерната война въобще, авторите на двата учебника поставят пред уче
ниците проблема за разрушенията и жертвите сред мирното население, проб
лем, който е основен и до днес. Представителите на Анубис дори отделят пове
че от една страница на това, като справедливо отбелязват връзката на военния
конфликт с нацията, доколкото той мобилизира всички и причинява страдание
на всички жители на дадена страна. Безотговорността на убийството, която е из
ведена на преден план, поставя косвено въпроса за моралната стойност на по
бедата, изведена извън нейния патриотичен контекст. Подчертаните краски на
последиците от войната по принцип обаче карат авторите може би неволно да
пропуснат и проявите на толерантност и хуманизъм при воденето на конфлик
та. В този аспект важна липса е възникването на организацият а на медицински
те сестри по време на Кримската война, поставена от Флорънс Найтингейл, и
още повече първата стъпка към създаването на Червения кръст като хумани
тарна организация, направена от Анри Дюнан след битката между австрийци и
французи при Солферино през 1859 г.
Вниманието на двата колектива е насочено и към събитият а в Латинска и
Южна Америка. Като предлагат един кратък преглед на териториит е от Велики
те езера на север до нос Хорн на юг /с. 166/, Б. Гаврилов и колектив оригинално
предлагат поглед към образуването на държави на двата континента чрез цитат
от реч на Симон Боливар, подчертаващ специфичния характер на обществата,
смесица от различни народи и култури. Това културно взаимодействие обаче е
представено като обяснение за анархията и деспотизма на латиноам
 ерикански
те държави. Оттук би могъл да се направи погрешният извод, че етническото
многообразие е причина за неуспешното прилагане на принципите на демокра
цията.
Даниел Вачков и неговите колеги концентрират вниманието си в не тол
кова голям хронологичен и пространствен обхват, като уточняват произхода на
креолите и разглеждат подробно дейността на Симон Боливар. Именно цити
раните негови думи, че единствено съвършеното политическо равенство, отра
зено в конституцията, може да преодолее тези външни /етнически/ различия“
/с. 108/, поставят разбирането, че толерантното отношение към всички, които
са с различен произход и цвят на кожата, е в основата на латиноам
 ериканското
общество. Тази културна симбиоза, нехарактерна почти никъде другаде, обаче
оставя на заден план националните различия. Никъде не се отбелязва, че лип
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сата на реални малцинства и ясно разграничим външен враг след победата над
испанците е една от причините за натрупването на огромно социално напреже
ние, изразило се в една продължаваща и до днес политическа нестабилност и
диктаторски режими в региона. Т.е. национализмът в неговата нетърпима към
Другите форма, донякъде е отдушник за социалните и икономическите пробле
ми на дадено общество. В този смисъл войната, породена от патриотични или
шовинистични подбуди легитимира нетърпимостта към Другия и когато той
липсва, нетърпимостта се стоварва върху собственото общество. Този извод в
никакъв случай не означава, че терорът над чуждите е за предпочитане пред те
рора над своите. Просто историята показва, че трябва да мине период на дълги
и опустошителни войни, след който човечеството да започне да търси други пъ
тища за постигане на своите цели. Национализмът на ХІХ в. в повечето му форми
трудно може да формира толерантност и зачитане на чуждите права. Държавите
от епохата започват да реформират постепенно в либерален дух първо себе си,
след това опитват да наложат своята система под формата на превъзходство над
другите.
В този смисъл Б. Гаврилов и колектив справедливо обръщат внимание и
върху събитията в Далечния Изток, които са отбелязани и от авторите на другия
учебник, но само като част от модернизацията.
Негативното отношение на местните общества към европейското про
никване е проследено в Китай, Япония и Индия. Направено е обобщението, че
западните сили са носители на модерните постижения, но и видоизменят специ
фиката на азиатските държави и така слагат отпечатък върху тяхното бъдеще /с.
164/ Чрез сполучливи текстове авторите открояват спецификата на оформянето
на национ
 ално чувство у азиатските народи /най-силно доловимо в Япония/. Ка
то се акцентира върху взаимното недоверие между културите, е пропуснато се
обърне внимание върху представата на азиатските народи за Другия, изградена
на местните традиционни религии. Макар и в кратка форма, смятам, че учени
ците биха могли да бъдат запознати с основните принципи на джайнизма, кой
то до голяма степен размива кастовото делене на обществото, характерно за
браманизма; с етичните норми на будизма, проповядващи непротивене на зло
то и поставянето на човека в центъра на тази религиозна система, доколкото
личностното усъвършенстване е неин основен постулат; с култа към свещената
императорска власт, проповядван от шинтоизма, превърнала го в основно ве
роизповедание в Япония. Не е обърнато достатъчно внимание на християнско
то проникване в Изтока, като само е направена констатацият а, че дейността на
протестантските и католическите мисионери /в учебника на издателство Ану
бис са споменати единствено йезуитите!/ предизвиква конфликти /Просвета с.
162/, като не е посочено с какво етиката и моралът на пришълците се разминава
с местните традиции. Донякъде съсловната структура на обществата е загатна
та чрез отбелязване на кастовата система в Индия и закона на честта в Япония.
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За разлика от овладяването на Америка от конкистадорите, тук е пропуснато
да се отбележи на кои части от местното общество разчитат европейците, за да
наложат своето влияние. Споменати са единствено сипаите в Индия, за които се
уточнява, че са включени в английската колониална армия. Така сблъсъкът свое
- чуждо се конкретизира единствено върху военното превъзходство на Запада,
а причините за не- или съответно възприемане на чуждата култура са оставени
на заден план.
Подобен подход имат и авторите на другия учебник. Те все пак отчитат
езиковите и религиозните различия в Индия, които правят невъзможно създа
ването на единна държава /с. 192/ Внимание е обърнато и върху корените на
будистко-ислямския конфликт на субконтинента и на създаването на партията
Индийски национален конгрес, поставила си за цел разширяването политичес
ките права на индийците. Акцент е поставен върху демографската специфика на
Япония, споменато е и въстанието тайпинг в Китай със своят а насоченост сре
щу чужденците. Японско-китайския конфликт от 1894-1895 г. е разгледан през
призмата на възприетия от Страната на изгряващото слънце европейски коло
ниален модел, демонстриран и по време на Руско-японската война /1904-1905/.
При разглеждането историята на Далечния Изток не е повдигнат и въп
росът за влиянието на малцинството над мнозинството, а оттук и за липсата на
толерантност между културите. Така учениците наистина добиват представа
единствено на ниво информация за непознатите на европееца необятни прос
тори на Азия. Този пропуск можем да оправдаем с липсата на достатъчно място,
но трябва да отдадем и заслуженото на авторите, коит о прилагат богат докумен
тален материал, който до голяма степен компенсира сухия текст на урока. Тук
е мястото да отбележим, че по наши скромни наблюдения учебният материал,
посветен на другите общества и континенти извън Европа, често остава извън
вниманието на преподавателите, които било поради по-бегли познания по тема
та или поради липса на време най-често пропускат именно тези учебни едини
ци. Поради акцента върху колониалната политика на Европа и съперничеството
най-вече между Англия и Франция за нови суровини и пазари вследствие на
индустриалната революция представата за Черния континент е малко по-пълна.
Като отбелязват културните и политическите различия между народи
те на африканския континент, Даниел Вачков и колектив отчитат климатичните
особености, които пречат на европейското заселване на Африка. Пропуск и на
двата учебника е неспоменаването на Англо-бурската война, коят о е специфи
чен пример за създаване на малцинство от смесване на народи и култури, гото
во да отстоява своята идентичност със силата на оръжието, и влиян
 ието, което
тази война оказва на народите в Европа, търсещи своят а национална еманци
пация. Впрочем такъв пропуск откриваме и спрямо другите континенти, докол
кото е представена гледната точка на колонизаторите, в по-малка степен на за
сегнатите народи, а реакцията на общественото мнение в Европа въобще лип
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сва. Симпатиите и антипатиите, които все по-засилващите своето влияние през
втората половина на века медии създават, са първата крачка към изграждането
отношение към Другия от страна на страничния наблюдател.
И в двата учебника не е обърнато внимание освен на ниво констатация
на търговията с роби, които оставят своя траен отпечатък върху етническия об
лик на новата си родина. Представата за самата родина пък е предадена по на
истина оригинален начин от авторите на Просвета, които обръщат внимание на
понятието „майката-родина“ използвано в алтруистично-прагматичен смисъл
към другите народи от страна на Англия /речта на Джоузеф Чембърлейн пред
английския парламент от 1895 г., с. 173/. Този безспорно империалистически
смисъл на термина се допълва и от представата за предимствата на бялата ра
са над останалите, представа, която през ХХ в. ще се изроди в расистки теории,
подтикващи към унищожение. Авторите на Анубис изтъкват и чисто научния
подход към неизследваните дотогава земи и народи на Африка, довел до за
познаването на европееца с екзотични племена и животни. Оттук обаче те не
извеждат и първите стъпки към опознаването на различното извън чисто ико
номическите и националните ползи, подход, който е в основата на съвременна
та толерантна представа за Другия.
Тази представа би останала обаче крайно едностранчиво предадена,
ако не се обърне внимание на европейските политически модели на ХІХ в., в
чийто контекст тя се проявява. Двата авторски колектива представят една из
черпателна картина на консерватизма, либерализма и социализма, променили
безвъзвратно начина на мислене на европееца. Като поставят в основата на ли
берализма желанието на индивида за свободна и частна инициатива и страха
от неограничената власт на народа за индивидуалните права /Анубис с. 117/
и желанието за по-голямото участие на отделния гражданин в управлението /
Просвета с. 94/, авторите предлагат на ученика основите на съвременната де
мокрация. Обективният подход на екипите отчита и достойнствата на консер
ватизма, защитаващи традиционните ценности като семейство, църква и поли
тическа власт в стремежа към предпазване от разпадането на единството, до
което довежда Френската революция /Анубис с. 119/. Предложени са и алтерна
тивите на социализма и възникналия на неговата база комунизъм и принципите
на утопичния социализъм. Не са пропуснати компромисите, коит о тези течения
правят с идеите на своите противници, като отказа на либерализма от най-край
ните схващания за абсолютната свобода е приемането на част от принципите на
консерватизма или опитът на Едуард Бернщайн да съчетае социалистическите
реформи с либералните принципи /Анубис с. 118, 120/. Така пред учениците се
оформя картината на основните принципи, които господстват в Европа и досе
га като плод на компромиси с мнението на инакомислещите. Тази убедителна
социална и политическа дисекция на идеите на ХІХ в. обаче страда от липсата
на връзка с национализма, който умело се съчетава с всяко едно от изброените
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обществени течения. Екипът на Анубис все пак обръща внимание на противоре
чията на консерватизма и либерализма на руска почва, като изтъква специфич
ната изолираност на империята от Европа. Не е направена пряка съпоставка
между експонирането и съхраняването на старите добродетели от една страна
и изтъкването им от друга като национална програма. Либералните ценности,
коит о пренесени на почвата на национализма довеждат до един изключително
толерантен подход и уважение към правата на Другия също остават без комен
тар. Като типичен пример в това отношение могат да бъдат посочени идеите на
Васил Левски. Разбира се, в уроците за Българското възраждане или за обедине
нието на Италия подобни изводи се срещат, но смятам, че биха могли да бъдат
изведени в чист вид още тук. Ако все пак Б. Гаврилов, А. Пантев и Ал. Кертин
отделят внимание на национализма в отделен урок, който вече коментирахме,
то техните колеги не правят това. Далеч съм от мисълта да критикувам автори
те, които обръщат голямо внимание на нацият а като водеща през ХІХ в., но от
методическа гледна точка смятам, че съпоставката на национализма с другите
течения трябва да бъде изведена като самостоят елен текст. Така на пръв поглед
несъвместимият с пролетарския интернацион
 ализъм или еволюционния соци
ализъм националистичен императив може да доведе до прилагане на идеите
за социална справедливост на местна почва, което да роди негативно и дори
расистко отношение към другите народи и култури, както по-късно и ще проце
дира Националсоциалистическата партия на Хитлер в Германия.
Ако приемем, че националната идея по принцип се дефинира от елита,
то от страниците на двата учебника не става ясно как тя разширява своето при
съствие сред повече социални носители. Авторите на Анубис отделят специал
но внимание върху света на бюргера като отчитат калвинисткия зародиш в него,
доколкото буржоата има нови отношения с Бога, света и другите /с. 109/. Като
изтъква предимствата за икономиката на протестантските страни в духа на Макс
Вебер,43 екипът представя на читателите и ограниченото лице на бюргера с не
говото недоверие в изкуството и външния израз на емоции, неговата подозри
телност към другите, синтезирана в цитата от Херман Хесе „Който не е против
мен, той е с мен“ /с. 111/. Още в един от двата урока, посветени на Френската
революция Д. Вачков и колектив откриват зверското в лицето на дребните тър
говци, занаятчии и дюкянджии, които са най-радикалната маса по време на съ
битията - т.нар. санкюлоти /с. 87/. Ако все пак преди началото на ХІХ в., тези хора
заем
 ат ниско стъпало в социалната стълбица, то появ ата на средната класа след
реформите на Наполеон е свързана с някои от техните наследници. Именно
страхът на бюргера от това да не загуби парите и имота си го правят податлив на
нетърпимост към другия, в когото вижда конкуренция и заплаха за собствената
сигурност. Пренесена на ниво национализъм тази несигурност поражда склон
ност към завоевания и насилствено премахване на врага вътре и вън от страна
43 Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. София, 1993.
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та.44 Именно твърде крехката толерантност на буржоата предизвиква и бързия
преход от патриотизъм, когато става дума за защита от страна на държавата на
неговата частна собственост, към преследване на реален или имагинерен враг,
в когото той вижда заплаха за сигурността на същата тази собственост. Подобен
пример можем да посочим и при разглеждането на революционната вълна, за
ляла Европа през 1848 г.
Вълната на промяната, заляла голяма част от континента през тази го
дина безспорно е организирана на повечето места именно от буржоаз ията.
Стремежът към либерализация на обществото и най-вече на икономиката са
главната причина за това. Буржоата на барикадите е отбелязан специално и от
двата екипа. В учебника на Анубис дори коментират правилно оттеглянето на
буржоазият а от революцията като основна причина за възстановяването на мо
нархията германските държави /с. 127/. Това, което липсва в анализите е, че не
са разкрити причините за отдръпването или ако се споменават, то се отнасят
главно към недоразуменията между умерените и крайните републиканци във
Франция. Съществен факт, който авторите констатират и при пуританската ре
волюция, и при Френската в края на ХVІІІ в., и при възхода на Наполеон, и сега
при коментара режима на Луи Бонапарт в сравнение с управлението на пред
шественика му Луи Филип е наличието на много по-силна диктатура в края на
събитията, отколкото тази от която те са предизвикани. Липсващото обяснение
в случая е, че до голяма степен това се дължи на манталитета на бюргера, който
е склонен да приеме твърдата ръка, гарантираща неговите привилегии и кара
ща го да се чувства сигурен и защитен. От подобна база изхождат и работничес
ките движения, сред които безспорна популярност впоследствие има идеята за
диктатурата на пролетариата. Така създалата се класова нетърпимост премина
ва и на национ
 ално ниво, където привилегиите на нацият а са пряко свързани с
липсата на такава за други нации. Примерът на Д. Вачков и колектив с помощта,
която хървати и румънци оказват на австрийската империя против създаването
на унгарската държава е показателен /с. 127/. Тук именно е и парадоксът на ли
берализма, който настоява за ненамеса на държавата в икономическата иници
атива, но става твърде етатичен, когато изисква защита на своите постижения.
Двата колектива отчитат в случая пряката връзка между либерализма и
национализма, което е твърде положителен факт, но заклеймяването на консер
ватизма като „свят на привилегиите и арогантния аристократизъм“ /Просвета с.
108/ е твърде пресилено, доколкото отнема възможността на това течение да
има допирни точки с националната идея. Ако подобно твърдение все пак има
своето покритие, когато става дума за Русия и Австрия, защитаващи имперските
си интереси, то от вниманието на авторите убягва хладният и миролюбив, поне
що се отнася до Европа, национализъм на Англия, който върви ръка за ръка 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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консерватизма. В този смисъл си заслужава да се помисли, защо в учебниците
липсва анализ на причините, поради които в големи райони на Стария конти
нент революционни действия липсват.

1.5. Къде сме ние?
При разглеждане процесите, които протичат в българското общество
през времето на Възраждането, авторите и на двата учебника представят ед
на доста издържана в информационно отношение представа за мястото на бъл
гарина в империята и оформянето на неговото национално съзнание, като съ
щевременно не пропускат да акцентират върху патриотизма, станал същността
черта на епохата. Авторските колективи сполучливо определят значението на
промените в Османската империя, както за самата нея, така и за балканските
народи. Разгледана е и ролята на Русия като покровител на християнското на
селение без да бъдат пропуснати имперските параметри на нейната намеса на
Балканския полуостров. Проследени са националистическите процеси вътре в
държавата, които довеждат до все повече набиращата скорост идея за османиз
ма. С оглед толерантното отношение към нашите съседи, въпросът за формира
нето на българската нация е разгледан в контекста на националните проблеми
на Балканите, като в един дозиран вид на учениците са предложени промени
те, довели до появ ата на националната идея у балканските народи. Пропуск на
авторите можем да открием във факта, че не е изтъкнато в достатъчна степен
положителното значение на Цариградската патриаршия за опазването само
съзнанието на всички християнски народи, както и създаващото се погрешно
впечатление за единството на гърците спрямо останалите народи. В този сми
съл не е посочено, че обособяването на българите в самостоятелна религиозна
общност до голяма степен повтаря отделянето на гърците в църковно отноше
ние от Цариградската патриаршия след създаването на гръцката независима
държава. По утвърдила се вече традиция се акцентира върху спецификата на
балканската буржоазия и изоставането на българите от останалите народи при
нейното формиране. Съществен пропуск и на двата учебника е игнорирането на
българските малцинства от националните процеси, коит о протичат в общество
то. Никъде не се споменават българските изселници в чужбина и мястото, което
те заемат в съответното общество. Пропуснато е да бъде отбелязано и увлече
нието на българите, а и въобще на балканските народи към чуждото влиян
 ие,
което наред с навлизането на прогресивните идеи на Европа, довежда и до под
ражателство, станало обект на критика от страна на самите възрожденски дей
ци. Толерантността на българите към техните съседи би могла да бъде изтъкната
и чрез посочване на примери, в които е оказана помощ при освободителните
движения на Балканите. При споменаването на други етнически общности /нап
ример евреите/ не се посочва как те оценяват своето присъствие в Империята.
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Като цяло обаче можем да заключим, че появата на национализма на балканите
и формирането на отделните нации в рамките на Османската империя, както и
взаимоотношенията между тях, са разгледани изчерпателно и без излишни под
робности. Всичко това оставя впечатление на един нов и все още не достатъчно
добил популярност подход за поставяне на българския въпрос в контекста на
общобалканското политическо, културно и национално развитие.

2. Съвременните измерения на проблема в учебниците за десе
ти клас
2.1. Параметрите на учебната програма

Въпросът за национализма, толерантността и ролята на малцинствата
през ХХ в. е неизчерпаема тема. Проблемите пред изследователите на епохата
идват най-вече от изобилната информация, чиито послания често са взаимно
изключващи се. Този момент е дефиниран и в Учебната програма по история
и цивилизация, където като основна задача е посочено: „... в процеса на обуче
нието по история учениците трябва да получават не само знания за основните
исторически проблеми и процеси, но и умения да извличат най-същественото
от огромния информационен поток и да изграждат собствена позиция“. Оттук
е изведена и една от основните цели на обучението по предмета, а именно: „да
формира личностно отношение към демократичните ценности на гражданско
то общество“. Това е една от трудностите, с които се сблъскват авторите на учеб
ници, пред които стои необходимостта не само да предлагат фактите и анализи
те си, но и да ги подчинят на налагането на демократичните ценности, процес,
който в Европа протича неравномерно и не еднакво. Проблемът за толерантно
то отношение към Другия, който е в основата на съвременното демократично
общество, в този смисъл придобива приоритетен характер. Едновременно с то
ва глобализацията на света, продължаваща и до днес с все по-нарастващи тем
пове, обуславя и закърняването на традиционни ценности, една от коит о е и
патриотизмът. В този смисъл лозунгът на ЕС „Единни в многообразието“ е доста
трудно приложим на практика, без в една или друга степен да бъде засегнато
единството или многообразието. Струва ми се, че в Държавните образовател
ни изисквания и особено в учебната програма е ясно забележим опитът за ба
лансиран подход към проблематиката, доколкото в зададените стандарти фи
гурира обяснение на „значимите процеси в еволюцията на съвременния свят и
определя мястото на България в тях“. Особено важно е да се отбележи, че чрез
познаният а за националните ценности и анализа на събития от националната
история от ученика се изисква да „дава примери за прояв и на толерантност и
нетолерантност в националната история“. Заложено е и изискването за оценка
„значението на националното и европейското културно наследство в световна
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та цивилизация“. Доста по-конкретна и пълна е и изискваната терминология в
сравнение с тази за девети клас. Учениците трябва да боравят с основни поня
тия като антисемитизъм, расизъм, религиозен фундаментализъм, национално
малцинство, демокрация, тоталитаризъм, глобализъм, европейска интеграция и
т.н., познаването на които наистина има много голямо значение за формирането
на толерантно мислене у младото поколение. От друга страна, чисто констатив
ният метод при боравенето с фактите отново е налице, доколкото от учениците
се изисква само да посочват примери, какъвто е случаят с посочването „имена
на световно известни българи в сферата на изкуството, науката, спорта“, с което
се изчерпва оценката на националното и европейското културно наследство.
При така очертаната схема пред авторите на учебници наистина стои
трудната задача да отсеят необходимата информация, да я предложат в изчис
тен вид на своята аудитория и да провокират у младите хора мислене, адекват
но на изискванията на съвременната глобална епоха.
В настоящото изследване обект на анализ ще бъдат два учебника, кои
то са използвани основно от преподавателите в българските училища. Това са
„История и цивилизация. История на света ХХ век“ на издателство Планета 3,
с автори Искра Баева и Иван Генов и „История и цивилизация“ на издателство
Просвета с автори Георги Марков, Румяна Кушева и Бойко Маринков /първо из
дание 2001 г/.
Двата авторски колектива демонстрират близък подход към въведение
то на историята на ХХ в., като запознават учениците с основните особености на
историческото развитие през ХІХ в. Темата за национализма тук не е пренебрег
ната. Особено достойнство на учебника на Просвета е, че открояв а различията
между либералния и консервативния национализъм, нещо, което видяхме, че в
учебниците за девети клас не е направено. Нещо повече, обърнато е внимание
и на връзката между националните движения и стремежа за социална справед
ливост, която през ХХ в. е дори още по-силна. Прави впечатление и изводът, че
националните стремежи не са постигнати докрай, „поради което тази идея /на
цион
 ализмът б. м./ остава основополагаща за външната политика на страните
от Европейския югоизток /с. 9/“. Авторите на Планета 3 пък отбелязват връзката
на национализма с партийните идеологии и обръщат внимание на национално
освободителните движения, които „подготвят почвата за избухването на голям
европейски конфликт“ /с. 8/.
Темата за отношенията между държавите, изградени върху национални
те принципи, също е застъпена и в двата учебника. Искра Баева и Румен Генов
анализират обективно мненията за и против „цивилизаторската“ роля на импе
риите спрямо техните колонии, докато другият колектив, макар и като термин,
изведен в отделен речник, още от самото начало въвежда понятието национал
но малцинство. Тук е мястото да отбележим, че Георги Марков и колектив де
монстрират на страниците на своя учебник един по-нетрадиционен метод на
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интерпретиране на информацията, като избягват многословното изнасяне на
сухи факти за сметка на богатия илюстративен и документален материал, тясно
свързан с въпроси и задачи към учениците. Такъв е примерът с проследяването
на налагането на всеобщото избирателно право за мъжете и жените от началото
на ХІХ в. до 20-те години на ХХ в. От своя страна авторите на Планета 3 обръщат
внимание на аграризма и идеята за селяните като главна морална сила на наци
ята, способна да изгради нов обществен ред.

2. 2. Въведение
Прегледът на историята на ХІХ в. и в двата учебника е кратък, но изчерпа
телен. Въпреки това бихме могли да отчетем и някои пропуски. На първо място с
оглед на материала, свързан с последиците от Първата световна война, би било
уместно да се посочат някои събития, косвено свързани с нея. Имам предвид
най-вече Берлинския конгрес от 1878 г. Общоприетата теза за договора, подпи
сан в германската столица, гласи, че с него е узаконена една несправедливост,
довела до разпокъсване на Балканския полуостров, поставила го в пряка зави
симост от желанията и политиката на Великите сили и запалила в крайна сметка
фитила на бъдещи военни действия. Без да оспорвам тази теза, доказвана найвече от проблемите, възникнали пред българската нация и държава, ми се стру
ва, че би могъл да бъде предложен и поглед към събитията от гледна точка на
диктуващите положението европейски държави. Става дума да бъде обсъдена
дилемата за равновесие на силите, пък било то и с цената на етническа неспра
ведливост, или създаване на силни държави на полуострова и предизвикване
на скорошен въоръжен конфликт. Иначе казано, опитът в Берлин да бъде запа
зено равновесието на силите, постигнато в началото на века във Виен
 а, може да
бъде разгледан в новите условия на силен национализъм и напредък в областта
на науката и техниката.45 От този не много успешен опит за запазване на статук
вото могат да бъдат изведени бъдещите противоречия и съюз и, довели до из
бухването на Първата световна война.
С оглед на мястото на България в Европа през ХХ в. смятам също така, че
биха могли в най-обща форма да бъдат посочени и някои проблеми пред бъл
гарската държава след Освобождението. Това би могло да стане и по-нататък,
когато се разглеждат събитията в страната от 20-те и 30-те години на века, но
обзорът на ХІХ в. би трябвало да включва в някаква степен и родната история.
Става дума за незрелия политически елит на страната и произтичащия от това
неумел и опасен национализъм, за неустановения точен тип монархия, довел
до политически катаклизми и тясно свързан със зависимостта на България от
Европа най-вече при постигането на националните стремежи. Този проблем 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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могъл да бъде поставен в общобалкански рамки, за да се видят сходствата и
различият а между страната и нейните съседи. По този начин след това последи
ците от войната биха могли да бъдат обяснени и съответно разбрани по-лесно.
Иначе рискуваме плъзгане по опасната плоскост на обвиненията спрямо съсе
дите, плод на един краен патриотизъм. Далеч съм от мисълта да бъде подценя
ван националният подем и последвалата го покруса след поражението или да
се омаловажават жертвите, дадени за българското обединение. Просто посоч
ването на недостатъците в родната политическа система и техните еквиваленти
при противниците във войните могат да създадат едно по-толерантно спрямо
различията отношение, без за сметка на това да бъдат накърнени патриотични
те чувства на българина.

2.3. Малцинствата и толерантността във военно време
Разглеждането на военните действия между 1914 и 1918 г. би трябвало
да фигурира според мен на страниците на учебниците. Въпреки наличието на
подобна информация в края на учебниците за девети клас, подобно на пробле
мите на Ренесанса и Великите географски открития, които са обект на внимание
и в учебниците за осми, и в тези за девети клас, смятам, че и Първата световна
война, коят о логично се разглежда като граница на различни епохи, трябва да
бъде обект на по-обстоен анализ както в края, така и в началото на учебната го
дина. В този смисъл авторите на Планета 3 се ориентират правилно и макар и в
по-сбита форма е предложена информация за последните години на конфликта.
Това, което липсва на страниците и на Просвета, и на Планета 3, са реакциите
срещу войната по време на самия й ход. В този смисъл би могло да се обърне
внимание и върху пропагандата, която се опитва да манипулира общественото
мнение чрез патриотични призиви и представяне на противника в антициви
лизационна светлина. Страхът от обществената реакция очевидно е оправдан,
като имаме предвид вълната от недоволство, заляла европейските страни след
края на бойните действия, върху който обръща внимание екипът на Планета 3,
и странно защо не попаднал на страниците на учебника на Просвета. Пропаган
дни материали и от двете страни би трябвало да намерят място в учебниците, за
да могат учениците да „видят“ събитията през погледа на съвременниците. На
този фон би могъл да бъде предложен изводът, че въпреки засилената пропа
ганда поради катастрофалните размери на войната народите на Европа са наяс
но с човешките и финансовите размери на кризата и именно това отприщва не
доволството срещу подбудителите на конфликта и основният въпрос поставен
след нейния край - въпросът за вината.
При разглеждането на този въпрос и двата екипа са твърде лаконични.
На учениците би могла да бъде представена схема, с различни възможности за
отговор.
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Германия е основният
виновник за катастрофата

Всички държави носят
своята отговорност, но
тази на Германия преоб
ладава

Всички са в еднаква
степен отговорни за
военните действия

При война въпросът кой
е главният виновник губи
своя смисъл

При така поставен въпрос на базата на документален материал учени
ците могат да развият своята теза, като се аргументират с примери от самата
война, а не само от битуващото след нея мнение в Европа.
И в двата учебника основният акцент е поставен върху териториалните,
военните и икономическите клаузи на мирните договори. Трябва да признаем,
че Искра Баева и Румен Генов дават обективна представа за различият а меж
ду самите държави победители спрямо победения противник. По този начин са
откроени амбициите на Франция да изключи Германия от състава на Велики
те сили, стремеж, който в крайна сметка ще бъде една от основните причини
и за избухването на Втората световна война /с. 18/. Като очертават подробно
параметрите на договорите, авторските колективи пропускат един съществен
момент. В повечето учебници картите, отразяващи едно или друго събитие, са
крайно недостатъчни. Като имаме предвид и проблема със стенните карти, пред
учениците се очертава алтернативата да наизустяват географски понятия и те
ритории, които в повечето случаи не им говорят нищо. Естествено не бива да
пропускаме и възможностите на ИКТ, на които се набляга и в Учебната програ
ма, но все още не всички училища в България имат големи възможности в тази
насока. И в учебника на Планета 3 забелязваме липсата на богат илюстративен
материал, което е и един от основните недостатъци на изданието. Авторите на
Просвета са доста по-гъвкави в това отношение, като само в първите 17 страни
ци учениците добиват ясна нагледна представа за колониалните владения през
1914 г., европейските граници след войната и отделен фокус върху териториал
ните промени на Балканския полуостров. Пропуснатият момент в случая е лип
сата на ясна представа за националните граници, коят о, наложена върху обоз
начените територии, би дала ясна представа за характера на мирните договори
и произтичащите от това последици. Ако на учениците бъде представена карта
на нациите в Австро-Унгария преди войната и съответно тяхното разпределе
ние в новите територии на държавите след нея, ще бъде потвърден нагледно
изводът и на двата екипа за погазването на националния принцип и за форми
рането на национални малцинства, проблем, който ще се превърне във водещ
за Европа през следващите години.
При прегледа на последиците от Първата световна война се забелязват
и още две съществени липси. Искра Баева и Румен Генов справедливо отбеляз
ват, че съвременниците на събитията не могат да обземат истинския размер на
конфликта, наричайки я Голямата война, „защото почти никой не иска тази про
тяжна и необичайно кръвопролитна война да се повтори“ /с. 10/. Нито на стра
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ниците на издателство Просвета, нито на тези на издателство Планета 3 обаче
не е посочена информация за участниците в бойните действия от другите кон
тиненти и народи. Екипът на Просвета отбелязва в отделна таблица участието
на 38 държави в бойните действия, а са посочени загубите в жива сила на во
юващите страни в Европа и САЩ. Оттук не става ясно защо и като каква напри
мер Япония участва в подписването на мирните договори. Липсата на данни за
колониалните части освен че не дава ясна представа защо войната е наречена
световна, но и не се дават данни за жертвите сред другите народи и за отно
шението към военнопленниците. Този проблем присъства на страниците на из
дателство Просвета единствено със снимка на английски военнопленници, без
никаква допълнителна информация. Сполучлив пример в това отношение би
могъл да бъде даден с противниците на България на Южния фронт, състоящи се
предимно от колониални части, и отношението към пленените чужди войници
като белег за хуманност и толерантност.
Вторият пропуск откриваме в недостатъчния акцент върху моралните
последици от войната. В този смисъл излезлият вече от употреба учебник на ИК
„Свят. Наука“ с автори Милен Семков и Ивайло Евгениев бе твърде по-изчерпа
телен. Като се наблегне например върху кризата в семейството, може да бъде
дадена информация за съдействието, което жените оказват на нациите по вре
ме на войната, включвайки се в производството, както и за демографския срив,
настъпил в първите следвоенни години не и без „помощта“ на грипните епиде
мии, които също не са споменати. Кризата в междуличностните отношения би
трябвало да бъде разгледана дори и в контекста на социалните кризи и проя
вите на краен национализъм, дотолкова, доколкото традиционните ценности,
носител на които в предвоенните години е основно семейството, вече не могат
да възпитават поколение, осакатено в окопите по бойните полета. Оттук и лип
сата на толерантност и проявите на бруталност и жестокост в следващата епоха
могат да бъдат изведени не само от техните икономически, но и от чисто ин
дивидуалните причини. С оглед възпитателния ефект върху младото поколение
би могло да бъде поставен акцент и върху проблема с наркоманиите, принудил
самото Общество на народите да се занимае активно с него.
Ако отделяме толкова внимание върху първите няколко страници от два
та учебника, то го правим с ясното съзнание, че авторите, като утвърдени имена
в историческата наука, дават наистина подробна представа за последиците от
конфликта, като се съобразяват едновременно с това и с образователните изис
квания. Допълнителната информация и анализи на теми, които бяха посочени,
се налага от необходимостта учениците да добият още в самото начало разно
образна и обективна информация за основите на съвременното общество, из
градени именно в годините на Първата световна война, за да могат да прилагат
усвоените знания и умения при работата си по-нататък с учебния материал.
И двата авторски колектива отделят основно внимание на дейността на
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ОН през 20-те и 30-те години на ХХ в. С оглед националните проблеми и отноше
нието към малцинствата трябва да отбележим, че авторите на Просвета се спи
рат върху намаляване на въоръженията, съвместимо с националната сигурност.
Не е посочен какъв е критерият за тази сигурност и дали той (критерият) не се
определя от държавите победители. Тук би следвало да се обърне внимание и
на факта, че някои от победените държави използват аргумента „национална си
гурност” за смекчаване военните клаузи на Версайския договор, което, съчета
но с техните реваншистки или ревизионистични планове, обрича иначе полез
ната инициатива за разоръжаване на неуспех. Пример би могъл да бъде даден с
България при управлението на Александър Цанков, нещо, което не е направено
и в урока, посветен на страната. За сметка на това е посочена намесата на ОН в
българо-гръцкия конфликт от 1925 г. Добро попадение на Георги Марков и ко
лектив е акцентирането върху цивилизаторската мисия на напредналите нации,
коят о те си приписват спрямо изостаналите / с. 21/. Този подход спрямо стра
ните от Третия свят и някои от победените не се различава много от пропаган
дните тези по време на войната и поставя народите по света в неравностойно
положение. Подобно внушение правят и авторите на другия учебник, които се
спират подробно на мандатната система при управлението колониите на побе
дените, които също са групирани според способността си за самостоят елност.
Оттук и от политиката на „отворени врати“, следвана от САЩ, Искра Баева и Ру
мен Генов правят съществения извод, че наред с колониалните традиции на ХІХ
в. все повече набира сили икономическото, а не административното господство
над колониите /с. 21/. На преподавателите и учениците е оставена възможнос
тта да стигнат до заключението, че подобен подход би улеснил по-късно обявя
ването на национална независимост от страна на бившите колонии. Авторите на
Планета 3 отчитат желанието за справедлив мир най-вече от страна на САЩ, но
не акцентират върху факта, че несправедливите териториални решения на Вер
сайската система от договори пречат за преразглеждането на границите, за кое
то са необходими 2/3 от членуващите в ОН. С оглед на отново надделялата след
войната идея за запазване на статуквото, това очевидно е невъзможно. Тук спо
ред мен би трябвало да бъде направено сравнение с принципите на реалната
политика от ХІХ в., за да бъде доказана неиздържаността на подобно твърдение,
което в крайна сметка и довежда до невъзможността Обществото да изпълнява
реални функции. Георги Марков и колектив пък отбелязват различната тежест
на отделните държави при гласуване, доколкото Британската империя разпола
га с общо 6 гласа, в които влизат и тези на нейните доминиони.
Искра Баева и Румен Генов правят по-задълбочен анализ на ситуац
 ията
след Първата световна война, като извеждат читателите си извън границите на
Европа и колониалната политика, като обръщат внимание на събитията в Да
лечния Изток. Двамата автори правят важния извод за нарасналото значение на
държавите в региона, които поставят своит е интереси при Вашингтонските до
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говори. Обърнато е внимание и на антиамериканските чувства в Япония, довели
до формулирането на лозунга „Азия за азиатците“ /с. 24/. Интересна съпоставка
между този възглед и американския изолационизъм, изведен още от доктрина
та Мънро през ХІХ в., би показала принципните изходни точки на изолационис
тките настроения и предимствата на демокрацият а в това отношение.
Водени от желанието да дадат обективно обяснение на неуспехите на
ОН в неговата миротворческа мисия, авторските колективи пропускат да споме
нат и някои от доведените докрай проекти на организацията като уреждането
на полско-германския спор за Горна Силезия /1921/, предотвратяването на кон
фликта между Албания и СХС през същата година и политиката на Обществото
през 1923 г. при кризата между Италия и Гърция за остров Корфу /1923/. Не са
посочени примери за администрирането от ОН на Саарската област и Данциг,
за да бъде обсъдено доколко то се справя с възложените му по силата на Вер
сайския договор задачи, както и участието във финансовото възстановяване
на Австрия и Унгария след войната. Разбира се, тези примери биха могли само
да бъдат споменати, без да им се обръща такова внимание, както на случая с
България през 1925 г. В противен случай ученикът може да остане с погрешната
представа, че уреденият конфликт между българската и гръцката страна е един
ственият успех на ОН. С оглед на нашата тема следва да бъде обърнато внима
ние и върху дейността на комисията по бежанците, която наистина съдейства
за завръщането на близо половин милион бежанци по родните им места или
за освобождаването на военнопленници /случаят с репатрирането им от Сибир
през 1920 - 1922 г. например/. Би могло да бъде споменато и за инициативите
против робството по света, както и за хуманитарните прояви на Агенцията по
здравеопазването по време на Гръцко-турската война от 1922-1923 г. Подобна
картина би създала по-цялостна представа с оглед налагането на по-толерантен
подход между народите, докато при настоящата ситуац
 ия се набляга единстве
но на политическите ходове на ОН.

2.4. Светът между двете световни войни
Повечето учебници по история и цивилизация, третиращи проблемите
на ХХ в., обръщат внимание върху политическите модели в Европа между две
те световни войни, като открояват наличието на демократични, тоталитарни и
авторитарни схеми на управление. Като неглижират в известна степен послед
ния модел, авторските колективи обръщат внимание на демокрацията и тотали
таризма. Проявите на национализъм в тези страни и наличието или съответно
липсата на толерантен подход към съседите и малцинствата ще бъдат обект и на
настоящите страници.
Екипът на Планета 3 обръща внимание на хроничния конфликт в Ирлан
дия и на надигащите се национални движения в азиатските и в африканските
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колонии и произтичащата от това съпротива на Мохандас Ганди /с. 47/, вър
ху погрешната преценка на ситуацията с малцинствата в Судетската област /с.
83/, довела до поощряване на агресорите през 1937 и 1938 г. Двамата автори
отбелязват и опитите на Лондон да „изнася“ безработни по време на Голяма
та депресия в по-малко засегнатите райони на империята /с. 82/ и на слабото
влияние на фашистките и комунистическите групировки в страната. Обърнато
е внимание и на разширяването на избирателното право за сметка на жените
през 1918 и 1928 г. /с. 46/. От своя страна учебникът на Просвета също отделя
внимание на съпротивата срещу метрополият а в Индия, Египет и Ирландия, как
то и на прехвърлянето на тежестите от икономическата криза върху колониите
/с.28-29/. За разлика от учебника на другия колектив тук е отделено внимание
на посегателството над гражданските права през 1935 г. В крайна сметка бихме
могли да се съгласим напълно с важната констатация на колектива, че „Великоб
ритания успява да запази влиянието си в света, от което до голяма степен за
виси съхраняването на мира“ /с. 31/. Единствената препоръка към авторите на
двете издателства би могла да бъде относно липсата на извод за правата, които
получават жителите на колониите в Империят а, и оттук бавната, но неизбежна
политика на признаване националния суверенитет на новите държави. Естес
твено, грешките на страната в Европа могат да бъдат разглеждани като повод
за последвалата война, но тези грешки могат да бъдат отдадени не толкова на
личните недостатъци на Невил Чембърлейн, колкото на осъзнатото чувство за
несправедливостите, извършени във Версай, и усещането за недосегаем
 ост на
Острова, подхранващо идеята за превъзходство. Оттук би следвало да се изве
де и подозрението на Англия към принципите на колективна сигурност, толкова
популярни след войната на Континента.46
Подобно отношение на авторските екипи откриваме и в уроците за
Франция. Георги Марков и колектив отделят няколко реда за събитият а в Рур
през 1923 г., като наблягат предимно на икономическата криза вследствие на
френско-белгийската /Белгия не е спомената/ окупация на областта. Тук е про
пуснато да бъде отбелязана острата националистическа реакция на Германия,
изразяваща се в бойкот на френските и белгийските стоки. Споменат е и пактът
Бриан - Келог като опит за отказ от войната за преследване на национални цели,
без да бъде направен анализ доколко той е осъществим в реални условия. Важ
на забележка е и наличието на националистически и направо фашистки сили,
породено от бюджетния дефицит. В крайна сметка и тук е изведено заключени
ето, че въпреки опасностите от крайната левица и десница страната изпълнява
обществения договор при относителна търпимост и неприбягване до насилие
/с. 27/. Учудваща липса в предложения текст откриваме по отношение на коло
ниалната политика на Париж.
В това отношение Искра Баева и Румен Генов също не поставят акцент,
46 Пак там, с. 22
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като само споменават, че страната затваря икономиката си в собствената си ко
лониална империя по време на Голямата депресия. Доста по-подробно двамата
автори обръщат внимание на инициативите в Европа, като отчитат техния неус
пех. Смятам, че темата за национализма в неговите крайни форми във Франция
не е изведена до край, доколкото не са посочени ясно двата основни фундамен
та, на които се изгражда тя, а именно - чувството за загуба на позиции в свето
вен и най-вече в европейски мащаб /за нещо подобно бихме могли да говорим
и във Великобритания, но тук то е много по-ясно дефинирано/ и натрапчиво
осъзнатата неспособност да извлече максимални ползи от удобните клаузи на
Версайския договор. Оттук се налагат и компенсаторните усилия за изграждане
то на съюзи с новите държави, обречени на неуспех от недоверието на Лондон
и Вашингтон и от невъзможността на държавата да се справи сама в сложната
обстановка. Това от своя страна довежда и до много по-нестабилната полити
ческа система в страната, сред която се вписват по-добре крайно десните нас
троения. Все пак отново можем да направим извода, че демократичният модел
не допуска излизането извън контрол на националистическите настроения и ги
поддържа ако не в разумни, то поне в търпими граници.
Най-ясно въпросите за толерантността спрямо малцинствата и проявите
на национализъм са изразени в уроците за САЩ между двете световни войни.
Авторските екипи отчитат голямото географско предимство на страната и от
вореността й за света, като същевременно изтъкват силния изолационизъм на
американското общество. Отчетени са както гангстеризмът, така и проявите на
насилие най-вече от страна на Ку клукс клан. Обърнато е внимание и на песи
мистичните прогнози, че Световната икономическа криза, започнала именно от
САЩ, може да доведе до налагане на европейски тоталитарни модели /Планета
3, с. 70/. Като голямо предимство за страната всички автори отчитат управлени
ето на Франклин Рузвелт, довел до стабилизиране на икономиката и държавата
във вътрешната политика и отказа й от намеса в делата на държавите от Цен
трална и Южна Америка /Просвета, с. 35/.
При разглеждането на американския модел обаче следва да се обър
не по-подробно внимание върху някои негови особености, пропуснати може
би поради липса на място от авторите. На първо място не е направена връзка
между изолационизма на страната и проявите на расизъм. Още през 1915 г. в
страната с голяма популярност в кината върви филмът „Раждането на една на
ция“, в който организацията Ку клукс клан е представена като дело на честни
американци, обявили се против черните и корумпираните бели бизнесмени.47
Тези расистки послания имат голям успех сред населението и поради страха от
комунистическо влияние. Тук дори може да бъде направена пряка връзка с ма
картизма след Втората световна война или при разглеждането на събитията от
нея учениците да бъдат върнати отново към този момент. Част от емигрантите
47 Walsh, Ben. Modern world history, second edition, 2001, p. 198-201.
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от Европа наистина са носители на подобни идеи. Тук трябва да бъде направен
много ясен паралел със страховете на отвъд океана. Ако на Стария континент
господстват разрухата и отчаянието, които тласкат мнозина към прояв ите на
краен национализъм, то САЩ излизат от войната като първа сила, позиция, за
коят о, както отбелязват и авторите на Планета 3, страната все още не е готова /с.
50/. Моралните последици от конфликта също не бива да бъдат пренебрегвани,
доколкото чувството за значимост на младите е доста по-високо, отколкото на
връстниците им в Европа. През 20-те години на века се увеличават много и пра
вата на жените.48 Икономическият просперитет също оказва своето значение.
Именно тази картина на благоденствието и произтичащото от нея консумативно
общество, появило се за пръв път зад океана, превръщат чужденците в мишена
на страховете. Чувството за национална общност у някогашните емигранти се
проявява в неприязън към настоящите им събратя. Както отбелязват авторите
на Просвета, Законът за имиграцията от 1924 ограничава броя на лицата от да
дена нация, които имат право да се заселват в страната /с. 32/. За съжаление не
са посочени данни за депортиране на емигранти, което също е безспорен факт.
Би трябвало да бъде отчетено и различното третиране на бежанците и засел
ниците, като най-долу в пирамидата са поставени мексиканците и негрите /не
използвам термина афроамериканци, защото той все още по това време не съ
ществува/. Това отрицателно отношение към новодошлите естествено ескалира
и в гангстерските войни, но на личността на Ал Капоне е отделено достатъчно
внимание в учебниците. Би могло да бъде посочено също така и доколко Новият
курс на Рузвелт засяга малцинствата в страната и спомага за изхода от кризата
при чернокожите семейства например. В това отношение не бива да бъдат заб
равяни и индианците, нещо, за което споменахме и при разглеждането на Граж
данската война през ХІХ в. И тук авторите не споменават за тях нито ред.49
В заключение можем да заключим, че при така предложения материал
учениците трудно биха могли да разберат как така САЩ едновременно и след
ват изолационистка политика, и се превръщат в световна икономическа сила.
Посочените тук допълнителни факти могат да осветлят въпроса основно чрез
вътрешните проблеми на страната, оказали своето въздействие върху нейната
външна политика. Активната позиция в този смисъл в Азия и Централна Амери
ка пряко кореспондира със затварянето на обществото в неговата ценностна
система. Нейното налагане навън е гарантирано със стремежа за опазването й
от чужди влияния вътре. Оттук произтича до известна степен месианското само
чувствие на американеца, характерно и до днес като модел на подражание. За
това и САЩ не разбират процесите в Европа, а дори и президентът Рузвелт да се
досеща, той не може да реагира, ограничен от господстващия изолационизъм /
Планета 3, с. 72/.
48 Ibidem
49 За повече подробности вж Ibidem, p. 225.
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Проблемите на тоталитарните държави с решаването на въпросите за
малцинствата и национализма не са разгледани в достатъчна степен на страни
ците и на двата учебника. Социалните проблеми на Русия и вземането на влас
тта от страна на болшевишката партия е нормално да бъдат на преден план,
доколкото „вождовете“ на световния пролетариат изтъкват като водеща ролята
на безкласовото общество, а не на националното. Едновременно с това проб
лемите пред първата в света комунистическа държава по отношение на мал
цинствата не трябва да бъдат пренебрегвани. В учебника на Просвета е отчетен
фактът, че Русия като империя понася чувствителни удари, свързани с отделя
нето на Полша, Финландия и Прибалтийските страни и даването от страна на
Ленин на самостоятелност на Украйна и Кавказ /с. 39/. Ударение е поставено и
върху договорите между Германия и Русия в Брест-Литовск през 1918 и Рапало
през 1922 г. Тези факти са коментирани и от Искра Баева и Румен Генов. Буди
недоумение рязкото различие между двата учебника по въпроса за Полско-съ
ветската война. Ако Георги Марков и колектив застъпват твърдението, че след
като получава територии с немско население, през пролетта на 1920 Полша, въ
оръжена от Антантата, предприема настъпление срещу Русия /с. 39/, то в другия
учебник срещаме твърдението, че поляците отблъскват руското нападение „и
през март 1921 г. в Рига постигат мир, с който към Полша преминават земи от
Украйна и Белорусия“ / с. 29/. Без да коментирам очевадната разлика в отговор
ността за войната, смятам, че националният конфликт в случая е пренебрегнат.
Тази тенденция не е нещо ново. Още в учебниците за девети клас констатирах
ме липсата на националния елемент при анализа на Руската империя през ХІХ
в. Отново се сблъскваме с тази липса и в учебниците за десети клас. Никъде не
се споменава за броя на народите в държавата в навечерието на революцията.
В това отношение би могло да се изтъкне, че в началото на ХХ в. едва 40% от
населението на страната говори като първи руски език. Интерес за учениците
би представлявала и информацията за нежеланието в царската армия да бъдат
привличани мюсюлмани. Учудващо е и това, че никъде не се споменава за анти
семитските настроен
 ия в страната и за откровените погроми срещу еврейското
население при управлението на Николай ІІ - тенденция, която по-късно ще бъде
запазена и при Ленин, и особено при диктатурата на Сталин. Липсата на нацио
налния елемент както при разглеждането предпоставките за революцият а, така
и при налагането на новата власт, представя едностранно събитията от гледна
точка на икономическите промени. Като отчитат различния социален и идеен
капацитет на „бялата“ /никъде не се споменава, че терминът идва от царските
униформи в армията/ съпротива срещу болшевишката власт, авторските екипи
не извеждат тезата, че една от причините за нейния неуспех е свързването й от
страна на населението с чужди окупатори, тема, към коят о руският национали
зъм е особено чувствителен още от началото на ХІХ в. Тази теза ще бъде особено
актуална и по време на Втората световна война, която за СССР ще се превърне в
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Отечествена. Друг съществен пропуск на всички автори е игнорирането на цър
ковния въпрос. Терорът срещу Православната църква в Русия би следвало поне
да бъде споменат, тъй като религиозното влиян
 ие в страната е много по-силно,
отколкото това на секуларизираната още през ХІХ в. църква в Западна Европа.
Потъпкването на правото на вероизповедание не е маловажен въпрос, докол
кото атаката срещу църковната институция е първа стъпка към изграждането на
нова „религия“, основана върху култа към личността и нетърпимостта към изра
зяването на свободно мнение. Терорът на Сталин и чудовищните престъпления
срещу човечеството винаги са оставали на заден план в учебниците по история.
Ако идеологическата обвързаност преди 10 ноември обяснява напълно този
факт, то очевидно инерцията и до днес не е преодоляна. Посочените различни
цифри на загиналите при чистките не са коментирани от гледна точка на хуман
ните човешки ценности, нещо, което е факт при разглеждане престъпленията
на нацизма. Така у учениците неволно се насажда сравнителният подход към
идеологиите, без да се отчита фактът, че няма идеология, коят о да оправдава
геноцида спрямо собственото или чуждото население. В този смисъл откриваме
и още една липса в разглежданите уроци - не е осветлен проблемът за нацио
налното „прочистване“ на СССР от Сталин, жертва на което става и българското
малцинство в страната. Все пак трябва да отчетем, че макар и като въпрос за
допълнително проучване, на учениците е зададена темата „Как се решава наци
оналният въпрос в Съветския съюз“? /Просвета, с. 43/.
Насилието като феномен на ХХ в. е разкрито от авторите подробно и из
черпателно при разглеждането на Германия и Италия в периода между двете
световни войни. Авторите на Планета 3 подчертават демократичния характер
на Ваймарската република, макар че акцентът е поставен върху кризата, обхва
нала Германия след Първата световна война, и опитите за насилствена промяна
на обществения модел. Новата конституция не е достатъчно подробно анализи
рана и не става ясно защо тя става обект на сериозни атаки както отляво, така и
отдясно. В този смисъл излезлият от употреба учебник на Милен Семков и Ивай
ло Евгениев имаше сериозно предимство със схемите на властта и различните
демократични принципи, прилагани в отделните части на Европа след война
та. Би било добре наистина в отделен урок за демокрациите да бъде сравнено
обществено-политическото устройство на Германия, Англия, Франция и САЩ,
доколкото конституциите на тези страни, макар и различаващи се помежду си,
дават ясна представа за принципите на демокрацият а. Подобно сравнение, ма
кар и направено по друг начин, дават Георги Марков и колектив в отделен обоб
щителен урок, посветен на демократичните принципи. Тук в стегнат и достъпен
за учениците вид /с. 101-102/ е изложен начинът, по който се осъществява сли
ването между либерализма с неговите постулати от ХІХ в. и демокрацият а. Като
приемам напълно извода, че „властта на народа не състои единствено в това
да реши кой да решава въпросите, но и в това реално да участва в решаването
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им“ /с. 101/, смятам, че именно от тази теза може да бъде изведен несполучли
вият опит за демократизация на Германия през 20-те години на миналия век.
Загубата на авторитет, така характерен за пруския начин на възприемане на по
литиката, съчетана със загубата на войната и несправедливите клаузи на Вер
сайския договор, довежда до реваншизъм, а реваншистките настроения пос
тавят ударението върху това кой ще решава въпросите, а не върху участието
на народа при решаването им. Оттук Ваймарската република не може да бъде
припозната нито от левицата, нито от десницата в страната и затова опитите за
ликвидиране на крехката демокрация са толкова чести и еднакво брутални от
двете посоки. Тук авторите на Просвета се ориентират по-добре и констатират,
че националистическата десница има голямо влияние поради разграбването на
страната и предумишленото й унижение. Разбира се, при така поставената теза
съществува риск учениците да приемат национализма като знаме единствено
на крайната десница. Подобно твърдение можем да съзрем и в другия учебник,
където директно е заявено, че националистите в Германия използват и терорис
тични актове /с. 33/ /имат се предвид убийствата на В. Ратенау и М. Ерцбергер/.
Недоразумението би могло да бъде изгладено, ако на читателите се предложат
алтернативите на реваншизма и ревизионизма, които са характерни не само за
Германия, но и за почти цялата победена част от Европа. По никакъв начин не
можем да отречем умерения национализъм на Фридрих Еберт и Густав Щрезе
ман, които обаче се опитват с ревизионистични методи да защитят германската
кауза. Нещо подобно откриваме в документа след урока на страниците на Пла
нета 3, където е цитирано, но без коментар мнението на Еберт за мир, който ще
осигури на германската нация самоопределение /с. 35/. В този смисъл на учени
ците може да бъде предложена за пример прояв ата на патриотизъм от страна
на немската нация по време на Рурската криза от 1923 г., изразяващ се в бойкот
срещу френските и белгийските стоки, докато трае окупацият а на чуждите сили.
Кафявата заплаха на нацизма, надвиснала със страшна сила над Европа
и света от идването на Хитлер на власт до разгрома на Германия във Втората
световна война, безспорно е обект на задълбочен анализ от страна и на двата
авторски колектива. Георги Марков и колектив откриват причините за налагане
то на нацизма в жестоките последици за Германия от световната икономическа
криза. Проследени са и основните външно- и вътрешнополитически инициати
ви на фюрера, довели до превръщането на Германия в световна заплаха и до из
бухването на Втората световна война. Намерението на Хитлер да обедини всич
ки германци зад своята антихуманна идеология посочват и Искра Баева и Румен
Генов /с. 75/. Авторите дори по-подробно се спират на политиката, провеждана
от нацистката партия в областта на налагането на еднопартийната система, чис
тките вътре в самата организация и намесата на държавата в икономиката. Осо
бено достойнство на техния учебник откриваме в солидната информация, която
учениците получават за Холокоста по време и преди военния конфликт. С оглед
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нашата тема смятам, че урокът „Феномените на Втората световна война - Холо
костът и съпротивата“ е нагледен пример за изграждане на толерантно отноше
ние към другия, базирано на критиката срещу основните принципи на расизма.
Въпросът за крайния антисемитизъм на нацистките водачи е разгледан обстой
но в неговата хронологична последователност - от лишаването на евреите от
граждански права /Нюрнбергските закони/, през Кристалната нощ, създаването
на гетата, депортирането в концентрационните лагери, унищожаването на ми
лион
 и евреи в газовите камери, до преминаването към „окончателно решаване
на еврейския въпрос“ /с. 134/. Не са подминати и примери със спасяването на
евреи в отделни държави, като логично в това отношение особено внимание е
обърнато на събитията в България, които дават право на национално самочув
ствие и до днес.
Все пак бихме могли да отправим и някои препоръки. На първо място
въпросът за антисемитските настроения би могъл да бъде поставен в по-ши
рок контекст. Антисемитизмът в неговите религиозни измерения е характерен
за Средновековна Европа. Преследване на евреи по верски съображения има и
в България по времето на цар Иван Александър /този факт не е подминат в учеб
ника за осми клас на Г. Казаков и М. Донкова/. Религиозният фанатизъм обаче
не бива да бъде свързван с расизма. Поставянето на антисемитизма на расистка
основа е осъществено именно в идеологията на нацизма. Тази теза би следвало
да бъде изведена като водеща. Аргументите за нея можем да търсим в различни
посоки, но една от главните от тях е обвързването на расистките теории с наука
та. Този въпрос не е разгледан на страниците и на двата учебника, а опитите на
евгениката да подобри биологичния потенциал са показателни. В това отноше
ние не бива да бъдат подминавани и опитите на друго ниво и в СССР, доколко
то Лисенко и Мичурин извършват „революция“ в селското стопанство. Именно
обвързването на расизма с научните аргументи /в учебниците не са посочени и
обяснени идеите и чудовищните практики на д-р Менгеле например/, съчета
но с методите на Гьобелсовата пропаганда, ражда мита за чистата раса и степе
нуването на европейските народи по скалата на пригодността. Друг съществен
момент, на който задължително трябва да се обърне внимание, е свързването
на расизма със социалната справедливост. Авторските директно премълчават
големите успехи на Хитлер в обществено-икономическата сфера и факта, че той
наистина извежда Германия от кризата. Но точно тук се прояв ява най-антиху
манната същност на нацистката идеология - социалните придобивки не са за
населението на цялата страна, а само за избрана част от него. Тук трябва отново
да се повдигне въпросът, който бе разгледан по-горе във връзка с Френската
революция, кои от обществените слоеве и защо застават на страната на Хитлер.
Наличието на стабилна средна класа, уплашена да не загуби привилегиит е си, в
това отношение е показателно. Обективният подход изисква да бъде отбелязан
и фактът, че след денацификацията, осъществена от победителите във войната,
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и след като разбира заблудите си, голяма част от немската нация изживява и до
ден-днешен чувството за вина пред жертвите на насилието и изобщо пред чове
чеството. Макар че навлизаме до известна степен в категориите на философия
та, смятам, че темата за вината и прошката трябва да намери място на страници
те на учебниците по история и цивилизация. По този начин ще излезем от чисто
информативния подход и ще има полза за възпитанието на младото поколение
в ценностите на толерантността и демокрацият а.
При разглеждането на темата за италианския фашизъм авторите на
Просвета се спират на корпоративната система като негова същностна черта.
Проследени са отношенията с Монархията и Църквата, както и агресивната по
литика на Бенито Мусолини в Африка, Испания и Албания /с. 48-50/. Авторите на
другия учебник обръщат по-голямо внимание на следвоенната криза в страната
и отражението й върху политическата структура. Изрично е отбелязана соци
алната програма на фашизма, направила го популярен в обществото. Външната
политика също е разгледана в детайли /с. 36-39/ като изрично е направена уго
ворката, че „Фашистката външна политика е ярко националистическа - деклари
раната цел е Средиземно море да се превърне в италианско езеро“ /с. 39/. При
анализа на националистическите послания на Мусолини обаче не е направена
важната уговорка, че при фашизма, за разлика от националсоциализма в Герма
ния, липсва расистката идеология и практика. Основната причина за това е им
перското мислене, често неточно като формулировка приписвано на нацизма.
Ако Хитлер иска чистата арийска раса да доминира в Европа и света, то неговият
италиански колега няма такива амбиции, защото изхождайки от историческия
пример на Римската империя, която е модел за подражание, такава теза автома
тично трябва да бъде изключена. Имперското историческо наследство е отчете
но и от двата екипа, като авторите на Просвета подчертават директно: „Велика
Италия означава възстановяването на Римската империя“ /с. 48/. Струва ми се,
че задължително в часовете по история и цивилизация трябва да бъде правено
такова уточнение, поне заради неправилното боравене в общественото прос
транство с термините „фашизъм“, „расизъм“ и „национализъм“. Разликите могат
да бъдат откроени и с обръщане по-голямо внимание върху символите на двете
държави. Ако все пак на страниците на учебника на Планета 3 в документите
след урока е посочено, че знамето на фашизма е ликторският сноп, символ на
единството, силата и справедливостта /с. 39/, то никъде в двата учебника не е
разгледана нацистката символика. Дори само при бегло сравнение между двете
разликите по отношение на расизма и отношението към другите народи е оче
бийна.
Едно от предимствата на учебника на Просвета е именно опитът да бъ
дат разкрити същностните различия едновременно с приликите между отдел
ните тоталитарни държави. Сравнителният анализ е безусловно необходим, тъй
като в общественото мнение у нас от една страна продължава да битува търпи
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мост към нетолерантния подход на държавите от социалистическата система
спрямо другите народи и малцинства, за сметка на едностранното разглеждане
на расистки, антисемитски и националистически прояви от страна на фашизма,
неправилно отъждествяван с националсоциализма. От друга страна е белег на
твърде опростенческо мислене поставянето под един знаменател на всички то
талитарни общества най-малкото защото идеите за безкласово общество твър
де малко кореспондират с идеята за национални привилегии и господство. На
трето място Георги Марков и колектив правят много сполучлив опит да откроят
разликите между тоталитаризма и авторитаризма, като, подлагайки на критика
някои от основните белези на тоталитаризма, които не са само негови, достигат
до важния извод, че „Затвореното общество отличава тоталитаризма от автори
таризма“ /с. 104/.
Разглеждането на авторитарните режими в Европа и Азия е важно с ог
лед толерантността или нейната липса спрямо малцинствата в собствените
държави. Като стоят настрани от крайностите на тоталитаризма, авторитарните
диктатори са принудени да използват различни средства при разрешаването на
националните противоречия в собствените си страни, предизвикани до голяма
степен от несъвършенствата на Версайската мирна система от договори. Един
от класическите примери за авторитарна диктатура е предложен на страниците
на двата учебника при разглеждането на събитият а в Испания през 30-те години
на ХХ в. Като посочват причините за гражданската война в страната, авторите
обръщат внимание на различията в отделните области, на сблъсъка на левицата
и десницата, на помощта, оказвана им отвън, и в крайна сметка на налагането
на военната диктатура на генерал Франко. Едновременно с това не са засегна
ти достатъчно на два основни фактора. Първият е терорът от страна на самото
републиканско правителство. Никъде не се споменава конкретният повод за
началото на войната - убийството на десния парламентарист Калво Сотело. Не
са засегнати и репресивните мерки на републиканското правителство спрямо
католическата църква, които твърде се доближават до методите на разправа в
СССР. Вторият фактор, който е споменат, но без коментар върху неговото значе
ние, е стремежът към автономия на баските и каталунците, който неизбежно ги
тласка в републиканския лагер, доколкото дясната идеология по принцип е на
цион
 алистическа и не би допуснала децентрализация, както тя смята, на държа
вата. Оттук идва и нетърпимостта към малцинствата и нежеланието за съобра
зяване с техните искания, което пък от своя страна обяснява и терористичните
методи, с които част от тези малцинства си служат и до днес. Съществен извод
от събитията би могъл да бъде направен относно участието на чужди войскови
подразделения в Гражданската война. Разбира се, авторите отчитат, че Испания
се превръща „в изпитателен полигон за техните /тоталитарните б. м./ най-нови
оръжия“ /Просвета, с. 69/. Искра Баева и Румен Генов пък отбелязват, че кон
фликтът надхвърля чисто испанските си измерения и се превръща в сблъсък на
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фашисти и нацисти, от една страна, и леви сили, от друга /с. 93/. От тези сведе
ния обаче би могъл да бъде направен и изводът, че не ОН с неговите тромави
и бюрократични структури може да се намеси с военна сила, когато е застра
шен мирът, а агресивната тоталитарна машина е много по-способна да задвижи
своите механизми, когато трябва да наложи своят а идеология. Оттук произтича
и предимството на нацистките, фашистките и комунистическите водачи, които
имат конкретна цел, а не застават зад изпразнени от съдържание тези. Това е и
основната грешка на демокрациите, тъй като те много по-бавно дефинират об
раза на врага, водени до голяма степен и от собственото чувство за вина след
несправедливите Версайски договори. Вече споменахме, че Георги Марков и
колектив откриват сливането на либералните принципи с тези на демокрация
та. При разглеждане на събитията в Испания обаче можем да направим извода
за съчетаването на традиционните принципи на консерватизма от ХІХ в. с тези
на авторитаризма. Това е същностната отлика от тоталитарните общества, които
или сливат национализма със социализма, какъвто е случаят в Германия, или
прилагат класовата диктатура в най-чист вид, както става при управлението на
Сталин в СССР. Толерантното отношение към другите нации и малцинствата на
собствена територия при тези условия остава единствено за демокрациит е, но
точно толерантността в случая би могла да се тълкува като слабост, доколкото
тя превръща Англия и Франция в наблюдатели не само на Пиринейския полуос
тров, но и в Европа въобще до момента, в който няма да бъдат принудени да се
включат във войната, избрали преди това, по думите на Уинстън Чърчил, и позо
ра.
Доколкото армиите олицетворяват единството на нацият а, военните
имат силни позиции в авторитарните общества. Милитаристичните тенденции
са обосновани подробно в материала, посветен на издигането на Япония като
основна сила в Далечния Изток. Специфичните културни и политически осо
бености на региона са обект на кратък анализ от страна и на двата авторски
колектива. Едновременно с това не са направени достатъчно паралели между
японския стремеж към азиатско господство и германската доктрина за жизне
ното пространство, тласнали двете държави към съюзнически отношения. Все
пак на страниците в учебника на Просвета е констатирано, че „наследствената
власт и силните традиции в Япония не предполагат създаването на тоталитарен
модел, в чиято основа да залегне еднопартийна диктатура“ /с. 75/. Като следва
да отчетем европоцентристката насоченост, заложена в ДОИ и в учебната прог
рама, трябва да отбележим, че със сравнително кратката по обем информация
относно японската експанзия и в двата учебника учениците трудно биха могли
да спазят изискването за разграничаване политическите модели на епохата /то
талитаризъм, авторитаризъм и демокрация/, когато разглеждат събитият а в Да
лечния Изток. Специфичните особености на азиатската култура не позволяват
японската обществено-политическа система да бъде обвързана с някое от три
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те понятия. Може би се налага уговорката, че по начин на управление страната
се доближава най-много до понятието авторитаризъм, лишено обаче от чисто
европейските му измерения. Отношеният а на страната със САЩ са разгледани
също в кратък обем. Авторите на Планета 3 отчитат помощта, оказана от Вашин
гтон на Токио след тежкото земетресение от 1923 г., като обръщат внимание
върху факта, че тя е продиктувана от нежеланието на САЩ да приемат японски
пришълци /с. 107/. Въпреки това не е наблегнато достатъчно върху противоре
чията между двете страни, като изключим сравнението между икономическите
им цели. Именно омразата между двете нации става причина за нетолерантното
и направо нехуманно отношение и от двете страни към военопленниците по
време на избухналата наскоро след това Втора световна война. Параметрите на
азиатския национализъм обаче остават встрани от вниманието на авторските
колективи.
За разлика от тази констатация авторитарните характеристики на управ
лението на страните от Балканския полуостров са предложени в достъпна и под
робна форма, като същевременно е отделено достатъчно внимание на национа
листическите идеи в региона. Национализмът, довел до възникването на Турция
като държава, е посочен убедително като фактор от страна и на двата екипа. По
литиката на Кемал Ататюрк, насочена към сливане на партийните с държавните
структури, е изведена на преден план. Едновременно с това трябва да отчетем,
че насилствените прояви на този национализъм, изявили се особено по време
на гръцко-турския конфликт от 1922-1923 г., не са обект на изследване. Прави
впечатление, че геноцидът спрямо чуждото население, като изключим трети
рането на евреите в Германия, не е достатъчно изведен. Оттук и проблемът за
липсата на толерантно отношение между народите на Балканите остава на за
ден план. Поради това и патриотизмът на местните политици не е разглеждан
извън параметрите на авторитарното управление, а нетолерантното отношение
към съседите остава в мисленето на младите хора въпреки добрите пожелания
за написването на обща история на Балканските държави. Подобен извод мо
же да бъде аргументиран най-вече с особеностите на югославската държава.
И двата колектива дават твърде подробна картина на събитията, довели през
90-те години на ХХ в. до нейното насилствено разпадане. Националистическите
противоречия обаче, заложени в нея още от самото й създаване, не са обект на
подробен анализ. Искра Баева и Румен Генов констатират сръбско-хърватските
противоречия, предизвикани от диктатурата на крал Александър, и наличието
на сепаратистки движения - тук за пример е посочена ВМРО. В този смисъл не са
обяснени асимилационните процеси спрямо населението в Босна; различията,
породени от желанието на хървати и словенци за федеративен принцип на уп
равление, противопоставен на представата за централизирана държава у сър
бите. Обективността налага да отбележим, че авторите на Планета 3 констатират
този факт /с. 58/, но без да посочат етническите носители на двете идеи. Така
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учениците могат да стигнат до погрешния извод, че противоречията в страната
се проявяват едва след смъртта на Йосип Броз Тито през 1980 г., а не са присъ
щи априор
 и на държавата. Югославия може да бъде разглеждана като идеален
пример за културно сътрудничество между народите, нещо, което липсва на
страниците на учебниците. Взаимодействието между културите на трите воде
щи етноса би трябвало да бъде разгледано от гледна точка на политическата
консолидация на страната, за да бъде направено заключението, че този процес
на културно взаимодействие е и една от причините за съществуването на Югос
лавия толкова години. Срещу тази тенденция може да бъдат противопоставени
опитите на някои югославски лидери да поставят въпроса за единна югославска
нация, утопия, която така и успява да се осъществи. Подобен подход би могъл
да има успех и при разглеждането взаимоотношенията между чехи и словаци,
като, разбира се, бъдат отчетени националните различия в Централна и Юго
източна Европа. Прави впечатление и фактът, че след отделянето на Църквата
от държавата, осъществено по време на Френската революция, за религиозни
конфликти, толерантност или въобще подобни изяви, в учебниците почти не се
говори. Религиозните различия на народите в Югославия също биха могли да
бъдат тема, предложена на вниманието на учениците.
При един по-обобщен поглед към Балканите, бихме могли да направим
извода, че класическите форми на авторитаризма са характерни за региона.
Обобщението на материала в случая е задължително, като могат да бъдат от
кроени няколко насоки. На първо място трябва да се посочи, че крайностите
на тоталитаризма, макар и застъпени от някои политически лидери, не намират
открито поле за изява. Основната причина за това са монарсите, които, водени
от мотива за укрепване на личната си власт, не допускат практическото прило
жение на крайни идеи. В случая с Турция подобна роля има режимът на Ататюрк.
На второ място следва да се посочи спадналият авторитет на армиите. Ако до
Първата световна война на тях се гледа като на основен инструмент за осъщес
твяване на националните идеали, то съобразяването с международните реал
ности и наличието на опасни противници както от Изток, така и от Запад, тласка
политическите формации към изглаждане на различните интереси със силата
на дипломацията. Така може да бъде обяснена и ролята на военните, които, за
губили поле за изява, се намесват чрез преврати в държавното управление. На
трето място отново трябва да бъде посочено наличието на голям процент сел
ско население на Балканите, което дава своя отпечатък върху тяхното полити
ческо устройство. Консервативните традиции на това население от своя страна
пък кореспондират с диктаторските стремежи на някои политически водачи и
на самите монарси, което се превръща в изходна база за налагането на автори
тарните идеи и практики.
Темата за развитието на България между двете войни естествено не мо
же да бъде подмината. В това отношение Искра Баева и Румен Генов определено
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отделят повече внимание на събитията от епохата. Двамата автори правят мно
го съществения извод, че именно „фашистките държави предлагат разрушаване
на системата от мирните договори като несправедлива и унизителна“ /с. 95/. По
този начин, макар и косвено, те дават основните насоки на българската външна
политика и в крайна сметка предлагат обяснение за ориентацият а й към Герма
ния и Италия в годините на Втората световна война. За съжаление основните
противоречия в българското общество през 20-те години на века са предложе
ни единствено в информативен стил. Управлението на БЗНС е разгледано през
призмата на реформите, извършени от Александър Стамболийски, без да бъдат
очертани контурите на неговата диктатура. Нарушаването на демократични
те принципи от негова страна предизвиква ответната реакция на опозицията.
Конфликтът десница - левица не е разгледан от гледна точка преекспонирането
на комунистическата заплаха, с цел смекчаване военните клаузи на Ньойския
договор. Обект на внимание не е и външната намеса при избухването на Сеп
темврийското въстание и различният поглед върху събитият а от страна на бъл
гарските и чуждите комунистически лидери. Един от въпросите, който остава
недостатъчно осветлен от авторите, е за липсата на реваншистки настроен
 ия в
България срещу решенията в Ньойи. Този факт е важен, тъй като от него може
да бъде изведена липсата на тоталитаризъм в действие и толерантният подход
към малцинствата и бежанците. Впрочем бежанският проблем също не е отра
зен в учебниците. Политиката на „честния платец“, съчетана с дипломатическите
усилия на цар Борис ІІІ и обществената търпимост към чуждото, правят страната
ако не демократична, то поне недостъпна за тоталитаризма територия. На този
фон въпреки насилието в конфликта десница - левица не се стига до истинска
гражданска война или ако има такава, то българският политически елит успя
ва да изведе страната бързо от кризата. В това отношение не могат да бъдат
отречени заслугите на Андрей Ляпчев и цар Борис ІІІ. В този смисъл ролята на
българския монарх във външната политика е застъпена и в двата учебника, като
авторите на Просвета дават любопитни подробности относно посредничество
то му в преговорите между Великобритания и Германия за Судетската област
/с.77/. Интересно защо решаването на въпроса за Южна Добруджа и връщането
й на България по силата на Крайовската спогодба не е споменат от двата екипа.

2. 5. Втората световна война като генератор на нов подход към толерантността
Втората световна война продължава да бъде обект на засилен инте
рес в историческата наука. Авторите на учебниците за десети клас също отде
лят подобаващо внимание върху най-големия засега конфликт в историята на
човечеството. Без да правим обстоен анализ на изложените факти, трябва да
отбележим, че основните аспекти на войната са разгледани. С оглед темата на
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настоящото изследване трябва да отбележим, че опитът за унищожение на це
ли етнически групи в Европа или въобще на всички несъгласни с „новия ред“,
налаган от Германия, е изведен още във встъпителните думи на Искра Баев а
и Румен Генов. Авторите ясно определят агресорите във войната, като поста
вят в тази категория и СССР, изключен от ОН след нападението над Финландия.
Глобалният характер на войната е изведен с прегледа на бойните действия в
Европа, Тихия океан и Африка, като е отбелязано и включването на британските
доминиони. Посочени са различията между Първата и Втората световна война,
доколкото „Антихитлеристката коалиция е предизвикана, а не предварително
замислена“ /с. 130/. Обърнато е внимание и на съдбата на народите в Източна
Европа, попаднали в съветската зона на влияние. Авторите отчитат обединява
нето на европейските нации срещу агресорите както на най-високо политичес
ко ниво - срещите на тримата големи и подписаните от тях споразумения, така
и в по-широк план - съпротивителното движение, включило широки слоев е от
населението в обща борба. От своя страна Георги Марков и колектив отбелязват
национализма у Сталин, който „събужда руския дух, провъзгласявайки войната
за отечествена“ /с. 81/. Потресаващото лице на агресора е представено отново
чрез богат документален материал, като особено впечатление прави обръще
нието на Хитлер към войниците на Източния фронт, в което той ги призовава
към убийства без полови и възрастови различия /с. 83/. Предимство на техния
учебник е, че авторите се спират подробно върху включването на България
във войната, като обосновават невъзможността за избор, от една страна, и же
ланието за осъществяване на националните стремежи - от друга, като основни
причини за включването на страната в Тристранния пакт през 1941 г. Изрично е
подчертано, че България се превръща в „невоюв ащ съюзник“, което е единстве
ното изключение в изградената от Германия система /с. 87/. Авторите обръщат
внимание и върху променените приоритети на комунистическите партии, които
„поставят националното и социалното освобождение в тясна взаимна връзка“
/с.88/. Същевременно правят впечатление и някои пропуски. При разглеждане
то съюзниците на Германия и Италия не са посочени причините, поради кои
то те правят своя избор. Както вече отбелязахме, внимание в това отношение
е обърнато единствено на България. В този смисъл на учениците биха могли да
бъдат посочени противоречията между чехи и словаци, противоречията меж
ду Унгария и Румъния за Трансилвания и другите претенции на адмирал Хор
ти, включването на хърватските усташи, водени от антисръбски подбуди, към
Тристранния пакт, финландските противоречия със СССР, особено след края
на Съветско-финландската война. Могат да бъдат посочени и симпатиите на
Ирландия към германското настъпление. Макар и с едно изречение, авторите
на Планета 3 маркират недоволството на местното население /не се уточнява
кое/ в СССР, подложено на насилствена съветизация след 1939 г. /с. 122/. Настро
енията в Украйна и включването на генерал Власов като хитлеристки съюзник
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биха могли да хвърлят повече светлина върху проблема. Целта на акцента върху
тези примери е да се подчертае значението на национализма като фактор, който
често е по-важен от придържането към ценностите на демокрацият а. При раз
глеждането на тези ценности авторите на Планета 3 и на Просвета наблягат чрез
свой текст или с богат документален материал върху демократичните особенос
ти на антихитлеристката коалиция. Проблемът тук се състои в това, че в нея се
размива тоталитарният облик на сталинизма. Дотолкова, доколкото Сталин има
основна заслуга за разгрома на нацистка Германия, неговата заслуга маже да
бъде лесно изтъкната и аргументирана, което авторите и правят. Разгромът на
едната тоталитарна система обаче не бива да се разглежда за сметка на игнори
рането на налагането на съветския модел в Европа. В този смисъл Искра Баев а
и Румен Генов все пак обръщат внимание върху избиването на полските офи
цери в Катинската гора. При по-подробен анализ обаче на учениците би могла
да бъде предложена алтернативата на войната през съветски поглед. Подходът
във всички учебници по история представя войната или от гледна точка на пла
новете на Хитлер за разширяване на жизненото пространство, или от позици
ята на демократичните държави, които наивно се надяват конфликтът между
двете противостоящ
 и тоталитарни системи да се осъществи без намесата им.
Подготовката на СССР за война, плановете на съветското командване за водене
на бойни действия и реалните цели на Сталин биха могли да създадат по-пълна
картина на събитието.50
Представянето на събитията и фактите от различна гледна точка не е
представено достатъчно и в двата учебника. Повод за такова разсъждение дават
моралните последици от войната, които не са разгледани в пълна степен. Един
пример - бомбардировките над Хирошима и Нагасаки са представени единстве
но от позицията на военните нужди. Като посочват броя на жертвите - 447 000
души загинали и тежко ранени, Г. Марков и колектив директно заяв яват: „Така е
спестен животът на половин милион американци“ /с. 91/. В учебника на Планета
3 се споменават десетки хиляди загинали мирни жители. Изводът от това следва
веднага: „На 14 август психологическият ефект от бомбите принуждава японско
то правителство да се съгласи на капитулация“ /с.127/. В интерес на истината
трябва да се отчете, че Искра Баева и Румен Генов обясняват твърде подробно в
урока, посветен на японското чудо, начините, по които враждата между амери
канци и японци е преодоляна и се постига траен мир и дори съюзнически отно
шения между двете държави в годините на Студената война. Въпреки това не е
отчетена жестокостта на бомбардировките и страха, който атомната бомба по
ражда в света - нещо, което ще бъде и в основата на противоречията между две
те световни сили през от 50-те до 70-те години. Проблемите на мирното населе
ние не са изведени също на преден план. Страданият а на цивилното население,
които многократно надвишават тези по време на Първата световна война, също
50 Суворв, В. Ледоразбивачът. София 1996.
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не са обект на анализ. Бомбардировките на мирни обекти, чият о цел е да всяват
паника, какъвто е и случаят с Хирошима и Нагасаки, не са разгледани. Заслужава
си да се спомене ефектът от разрушаването на Ротердам, Ковънтри и Дрезден
не само от военна, а и от чисто хуманна гледна точка. Страданието на населени
ето по време на блокадата на Ленинград от войските на Вермахта не присъстват
на страниците на учебниците. Проблемите, за които стана дума в началото на
изследването, посветено на учебниците за десети клас, с демографския срив на
населението, с промяната на семейните отношения, ролята на жените по време
на войната или чудовищното хвърляне на деца срещу врага от страна на Хитлер
в последните му месеци би трябвало да бъдат отразени, пък дори и по-накратко.
Така погледът върху събитията се ограничава единствено върху хода на бой
ните действия и дипломатическите инициативи на противниците, без да бъдат
проследени всички последици от войната. В този смисъл стремежът към възпи
тание в дух на толерантност, заложен и в ДОИ и в учебната програма, остава като
добро пожелание само на хартия.
Ако отбелязахме подробното разглеждане на Версайската мирна систе
ма, то не можем да кажем същото за договорите от Париж 1947 г., които не са
разгледани от авторските колективи. На базата на един сравнителен анализ би
могло да бъде направен изводът, че от гледна точка на националните интереси
договорите с победените държави след Втората световна война са по-справед
ливи и държат донякъде сметка за етническите граници. Типичен пример в това
отношение е България, която запазва териториит е си от времето, преди да се
включи в Тристранния пакт /този факт е отбелязан от авторите на Планета 3 /с.
162/. При по-обстоен анализ обаче могат да бъдат открити заложените противо
речия в отношенията на някои държави, които макар и под властта на СССР, за
пазват националните си претенции една към друга, какъвто е случаят с Унгария
и Румъния в спора им за Трансилвания. Оттук съответно трябва да стане дума за
малцинствата и проблемите, които трябва да бъдат решени. Тези тлеещ
 и наци
онални противоречия избухват в подходящ момент и могат да бъдат посочени
като една от главните причини за разпадането по-късно на социалистическата
система.

2.6. Новите визии
Тежките последици от войната довеждат човечеството до желание за
траен мир. Международната система за сигурност, изградена с тази цел, и ней
ното функциониране до наши дни е обект на анализ от страна на двата екипа.
Функциите и методите на действие на ООН са разгледани подробно, като е от
белязан глобалният характер на ООН за сметка на европоцентристките характе
ристики на неговия предшественик ОН. Мирното уреждане на споровете между
отделните страни и приятелските отношения между отделните нации, ненаме
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сата във вътрешните работи и еманципирането на отделните държави са отбе
лязани подобаващо. Искра Баева и Румен Генов се спират и на недостатъците на
организацията, като изразяват съмнение доколко ООН може да се справи със
всички предизвикателства на съвременния свят с „разпадането на федератив
ните държави и съчетаването на правата на малцинствата със суверенитета на
национ
 алната държава“ /с. 146/. Неспособността на ООН да се намесва в реши
телни моменти за обуздаване на агресора, какъвто пример дават с войната в
Корея авторите на Планета 3, е обвързана с правото на вето, с което разпола
гат петте постоянни члена на Съвета за сигурност към Организацият а. Подоб
ни примери биха могли да бъдат задълбочени и с други точки на конфликти по
времето на Студената война. Авторите на Планета 3 са доста по-подробни в своя
преглед на методите на действие на ООН, като отчитат нейните успешни мисии
и съответно проблемите, с които се сблъсква най-вече при решаването на наци
онални и хуманитарни въпроси в страните от Третия свят. В този аспект те дават
оценка и на други организации като ОАЕ и правят същественото заключение, че
„всъщност няма международна организация в света, коят о да е успяла да пре
одолее войните“ / с. 231/. Трудността на световните организации да се справят
с глобалните промени в обществото особено след края на ХХ в. не е изтъкната
достатъчно. Съчетаването на глобалните интереси с националната политика все
още не е на необходимото ниво и това според мен е основното предизвикател
ство на новото време. Този въпрос може да бъде изведен и от урочните еди
ници, посветени на изграждането на Европейския съюз. С удачен цитат Георги
Марков и колектив поставят акцент върху твърдението, че „никоя страна не мо
же да осигурява на своите граждани третиране, което би ги поставило в по-бла
гоприятни условия в сравнение с гражданите на останалите страни членки“ /с.
198/. За съжаление това пожелание все още не се спазва във всички страни и в
еднаква степен, но този въпрос излиза извън рамките на часовете по история
и е по-скоро тема на обсъждане на бъдещите проблеми на европейския конти
нент.
Ерата на Студената война не предполага основно внимание върху на
ционализма и произтичащите от него проблеми, свързани с толерантността и
патриотизма, доколкото блоковото противопоставяне заличава националните
различия за сметка на икономическите и социалните. Въпреки това авторските
колективи обръщат внимание на всички процеси, протичащи в света до разпа
дането на комунистическата система. Логично е главният акцент да бъде поста
вен върху САЩ с тяхната отговорност да предпазват света от нови диктатури,
произтичаща от статута им на първа икономическа сила. При това положение е
естествено, че основен обект на внимание в учебниците ще бъде развитието на
тази държава. За съжаление проявите на нетолерантност, които са характерни
не само за САЩ в следвоенната епоха, остават на заден план. Не са обяснени
основните причини за появата на макартизма. Георги Марков и колектив се за
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доволяват да посочат единствено засилената шпиономания след началото на
Корейската война, а Искра Баева и Румен Генов директно разглеждат самото
явление. Съчетаването на атомното оръжие с образа на комунистическия враг
остават извън обсъжданите теми. По същия начин не са отразени и причините,
довели до отмирането на това антикомунистическо движение. На страниците
на учебника на издателство Планета 3 е констатирано стопяването на популяр
ността му след опита за обвинения и срещу армият а /с. 149/. Преследването на
заподозрените в колаборационизъм американци не е достатъчно анализирано.
Нещо подобно откриваме и при отбелязването на антиколаборационисткото
движение във Франция. Нарушаването на човешките права в демократичните
държави като че ли е тема табу. Едва ли подобно отношение може да печели
симпатии, доколкото то подценява възможностите на демокрацията да се спра
вя с крайните идеи и движения, нещо, с което тя категорично се отличава от то
талитарните общества. Пак единствено маркирани са борбите за равноправие
на цветнокожото население, за граждански права на хомосексуалистите и про
тестите на младежките движения. По никакъв начин не са отразени терористич
ните заплахи в годините на Студената война. Единствено в учебника на Планета
3 е споменат неуспешният опит за освобождаване на американските заложни
ци, задържани след ислямската революция в Иран /с. 227/. В този смисъл обект
на внимание би трябвало да бъде разпространяването на исляма още в години
те на противоборството със СССР. Дефинициите за ислямския фундаментализъм
и тероризма като заплаха № 1 за съвременния свят не могат да бъдат разбрани
от ученическата аудитория, без да бъдат разкрити причините за разпростране
нието на религията през 60-те и 70-те години на ХХ в. Не е за пренебрегване и
фактът, че не са посочени никакви данни за антияп
 онските настроения в стра
ната, които могат да бъдат анализирани на фона на липсата на репресии сре
щу немските и италианските малцинства в годините на Втората световна война
и в последвалите десетилетия. Движението за изравняване правата на жените
пък изобщо не е засегнато като тема. Ако съпоставим като количество матери
ала, посветен на борбата за равноправие на негрите в САЩ и в ЮАР, ще видим
предимството в това отношение на африканската държава поне в учебника на
Искра Баева и Румен Генов. Този факт има логични обяснения, но не може да
не бъде отчетено, че борбата против апартейда до голяма степен се базира на
постиженията на движенията за равноправие в Америка. При това положение
очевидно не е достатъчно личността на Мартин Лутер Кинг да бъде охарактери
зирана единствено с това, че става дума за 27-годишен баптистки пастор /Прос
вета с. 132/. От друга страна трябва да бъде отчетена и обратната информация
за появата на „черен национализъм“, убийствата на полицаи и приемането на
исляма от голяма част от чернокожото население като форма на протест срещу
насилието на белите. Не са обект на внимание и проявите на бандитизма в стра
ната, свързани с емиграцията на голяма част от италианската мафия в годините
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на Втората световна война. От изброените липси се налага изводът, че ролята на
САЩ като лидер в световната политика е обоснована подробно от авторските
колективи, без да бъде обърнато достатъчно внимание на вътрешните пробле
ми на страната и начините, чрез които зачитането правата на малцинствата все
пак се налага в една наистина демократична страна.
Естествено със заемането на второстепенни позиции в следвоенното
общество Англия и Франция да бъдат по-слабо застъпени в учебното съдържа
ние. Като оставим настрани липсата на информация за англо-френските проти
воречия, довели до нежеланието на Шарл дьо Гол да види Великобритания в
ЕИО, ще обърнем внимание върху един основен проблем, чието изясняване не
е направено от авторите на учебниците. Трябва да отчетем, че никъде не е обяс
нено значението на английските доминиони. Статутът на британската общност
остава неизяснен. Тук би трябвало да бъде посочен начинът на влизане в об
щността и на нейното напускане, „расистките“ проблеми в нея при случаите с
Родезия и ЮАР. Особено важно е да бъде анализирано националното членство
и правата, които то дава особено при гласуване в друга държава. Оттук следва
да бъде направен изводът, че Британската империя осъществява един наистина
своеобразен преход към многонационална общност, който като феномен не е
познат при разпадането на другите колониални сили. Този интересен факт не е
разгледан от авторите, които се задоволяват да посочат единствено годините,
когато една или друга колония получава своята независимост. Преходът от ко
лониализъм към национализъм, но като част от по-голяма общност би могъл да
бъде анализиран и от гледна точка на Фолклендската криза, коят о е коментира
на единствено от гледна точка стабилизирането позициит е на Маргарет Тачър
преди предстоящите избори. Позициит е на Великобритания като суверен и на
Аржентина, която иска да върне територии към отечеството, остават неотбеля
зани. Друг въпрос, който не е разгледан пълноценно, е ирландският, но както
вече отбелязахме, неговите корени не са разкрити още в предходните епохи.
На заден план остава идеята на дьо Гол за „Европа на отечествата“, фор
мулировка, която влиза в противоречие с наднационалните тенденции за обе
динение на Стария континент. Този проблем би трябвало да бъде обсъден попространно, доколкото учениците не бива да оставят с представата за еднопо
сочни обединителни процеси. В този смисъл Георги Марков и колектив уместно
отбелязват, че „Големият символ на Европа продължава да бъде единство в мно
гообразието“ /с. 200/. Деколонизацията на френската империя също не е изве
дена на преден план. Единствено алжирската криза става обект на внимание от
страна на авторите, като в случая авторите на Просвета единствени отбелязват
наличието на „масови жестокости, депортации и хиляди жертви от двете стра
ни“ /с.145/. Всички автори констатират и френското поражение в Индокитай.
Различият а между Англия и Франция в деколонизационните методи също не
е защитено достатъчно убедително. Въпрос, който трябва да бъде коментиран
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по-обстойно според мен, е Суецката криза. В интерес на истината, той е обект
на анализ от страна на авторите на Планета 3, но от гледна точка на арабско-из
раелският конфликт. Доколкото Израел има интерес към присъствие в Суецкия
канал подобен подход е оправдан, но именно кризата окончателно маркира аб
дикацията на двете бивши велики сили от дотогавашните им позиции. Следва да
бъде отчетено, че събитията съвпадат със съветската инвазия в Унгария и САЩ
са принудени да се дистанцират по тази причина, а и поради позициите, които
искат да запазят в арабския свят от своите съюзници.
Що се отнася до отношенията на Израел с арабските държави и най-ве
че позициите на еврейската държава спрямо Египет и палестинския въпрос,
трябва да подчертаем, че те са засегнати подробно единствено от Искра Баев а
и Румен Генов. Обективната позиция на авторите по този така сложен и до днес
проблем не бива да бъде пренебрегвана, защото те правят важния извод, че „ис
торията на държавата Израел за сетен път показва, че когато в желанието си да
поправи една несправедливост човечеството създава нова, проблемите не се
разрешават, а се пораждат все нови и нови“ /с. 220/.
При анализа на държавите от съветския блок авторските колективи пос
тавят логично ударението върху икономическите проблеми на системата, воен
ните съюзи, изградени от нея и доминацият а на СССР над неговите сателити.
Георги Марков и колектив отбелязват репресиит е, на които са подложени крим
ските татари, чеченците, абхазците, болгарите, литовците и естонците през 1944
- 1945 г. и възстановяването автономията на някои народи след десталиниза
цията, предприета от на Хрушчов /с. 136-137/. Авторите на другия учебник се
задоволяват единствено с констатацият а, че гражданите на Съветския съюз по
лучават самочувствие, произтичащо от уважението на света към извоюваната
победа във войната и от благодарностите на самия Сталин /с.152/! Всъщност
биха могли да бъдат изведени повече подробности около факта, че „бащата на
народите“ е грузинец по произход, още в началото на своята партийна кариер
а
отговаря за националностите в болшевишка Русия и залага съвременния кон
фликт в Грузия със своите неадекватни решения. Националните противоречия
в държавата изобщо не са обект на внимание на страниците на учебниците. По
този начин разпадането на съюза след реформите на Михаил Горбачов и Борис
Елцин не може да бъде ясно представено пред учениците и те остават с впечат
лението, че водещата инициатива в това отношение имат съветските ръководи
тели и американският президент Роналд Рейгън. Без да омаловажаваме ролята
на посочените лидери и като отчетем икономическата криза в годините на зас
тоя, така плътно очертана от двата колектива, все пак сблъсъкът на национализ
мите и произтичащите от него съвременни проблеми в Русия трябва да бъде
обект на по-задълбочено внимание. За съжаление никъде в учебния материал
не са дадени подробности относно начините на налагане на влиян
 ие от страна
на СССР върху неговите сателити и произтичащата от това загуба на суверени
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тет. Посочени са само като факт съветско-китайските и съветско-югославските
проблеми, с което не става ясно какви са точно механизмите на контрол над
държавите от общността. Със съжаление трябва да констатираме, че моралният
облик на комунистическото общество не е обект на сериозна критика. Сухите
цифри на милионите жертви в СССР, Китай и другите страни, подвластни на уто
пичните идеи за равенство и планова икономика, не носят след себе си осъжда
нето на тази антихуманна система, осъждане, на което справедливо е подложен
нацизмът.
Доста по-обстойно от национална и хуманна гледна точка авторите ана
лизират разпадането на Югославия, като тук само ще се задоволя да посоча, че
както казах по-горе, проблемите са заложени още със самото създаване на дър
жавата.
Не бива да подминаваме и представянето информацията за България
от страна на двата екипа. Принципите на „народната демокрация“ в страните от
Източна Европа са подложени на сериозна критика. Жертвите на репресиите са
отбелязани и в двата учебника, както и участието на страната в потушаването
на „Пражката пролет“ през 1968 г. Проблемите с турското малцинство обаче са
засегнати съвсем бегло. Тъй като все още необходимата информация по въпро
са липсва, това е разбираемо, но все пак могат да бъдат разгледани от гледна
точка на потърпевшите и техните спомени за събитията. Отделно е пропуснато
да бъде отбелязано, че насилствената смяна на имената и последвалата „голя
ма екскурзия“ през 80-те години на миналия век не е единствената репресивна
мярка срещу малцинствата в България, като подобни действия има и през 70-те
години.
***
В заключение бих искал да отбележа, че критиките към авторите на раз
глежданите учебници по история и цивилизация за девети и десети клас в ни
какъв случай не са продиктувани от подценяване качествата на техните автори.
Сред тях има както утвърдени авторитети в академичните среди, така и учители
от водещи столични училища. Благодарение на това учебният материал е подне
сен увлекателно и задълбочено. Изборът ми върху тези издания бе продиктуван
именно от факта, че те са предпочитани и от повечето преподаватели заради
посочените достойнства. Зададените параметри от ДОИ и учебните програми
сами по себе си изключват или вкарват в условни рамки прояв ите на национа
лизма и толерантното отношение към малцинствата. В този смисъл авторските
екипи далеч надхвърлят поставените критерии и предлагат на вниманието на
ученическата аудитория политически, социални, икономически и общочовешки
проблеми. Съзнавам, че много от изразените мнения и препоръки трудно мо
гат да намерят място на страниците на българските учебници, които следвай
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ки изискванията на МОН, са претоварени и без това от изобилие от материал.
Някои от препоръките биха могли да намерят място в задължителната подго
товка. Не бива да подминаваме и междупредметните връзки, които също биха
могли да насочат българското образование към по-толерантен подход спрямо
чуждото и уважение към достойнствата на собствената култура. В този смисъл
изразявам искреното си убеждение, че с въвеждането на обучението по Между
народно хуманитарно право, макар и в рамките на СИП, учениците ще могат да
прилагат и на практика хуманните ценности на съвременното гражданско об
щество.
Мирослав Коев
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V. ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ, МАЛЦИНСТВАТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
Традициите, свързани с осмислянето на проблемите на националната
идентичност и на патриотизма, в българското училище не се променяли от вре
мето на преддемократичния период. Като твърдя това, имам предвид основно
учебните програми, защото именно тяхната философия и извършеният върху
нейната основа подбор на текстове и обединяването им в по-големи смислови
структури са най-важният фактор, определящ посоките на разбиране на поня
тия като национална идентичност, патриотизъм, толерантност и диалогичност.
Работя като учителка по български език и литература от 1985 г. и съм свидетелка
и участничка в досегашния процес на преход, какъвто той протича в българско
то училище. Първите промени в учебната програма за обучението по литерату
ра бяха извършени още през 1990 г. и те бяха козметични. Изключиха се творби,
чието съдържание или чиито автори бяха свързани с комунистическата партия
и нейната идеология (Георги Караславов напр.). От тогава до днес изминаха поч
ти 20 години, направиха се и други промени (в коит о лично не съм участвала),
но т. нар. училищен литературен канон си остана почти непроменен. Предпола
гам, че това се дължи на дълбокия страх от радикална промяна в обучението по
литература, който личеше още в 1990 г. и който не е преодолян до ден-днешен
(съдя за това и по косвени причини – например дълбокото недоверие, което
се изпитва към тестовата форма за проверка на знанията и уменият а по лите
ратура). Оправданието си този страх естествено намира в твърдението, че об
разователната система е консервативна и че българското училище има добри
традиции. Причините му са други, някои от които икономически. Но целта на
настоящ
 ия текст не е да даде израз на емоции, а да отговори на въпроса КАК при
съществуващите обстоятелства и възможности може да се работи за възпита
ние в толерантност и диалогичност към другия, като при това се запази патрио
тичното чувство и съзнанието за собствена културна и национална идентичност.
***
Като обща постановка на проблема предлагам да вземем статият а на Бо
рислав Георгиев, публикувана в сп. ЛитерАтурата, издание на Факултета по сла
вянски филологии, 2008 г., кн. 3.
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Доц. д-р Борислав Георгиев
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПО ИДЕНТИЧНОСТИ
Речниците свързват термина “глобализация” с индустрията. Collins
Cobuild English Dictionary например (който ни помага да научим истинския ан
глийски, като “истински” е подчертано в речника) в обичайния за него непри
нуден стил пише, че когато индустрията се глобализира или е глобализирана,
компаниите от една страна се свързват с компании от други страни с оглед
да правят заедно бизнес. Глобализация на индустрията изглежда е първото
устойчиво словосъчетание, в което опорна дума е терминът “глобализация”.
Има и още едно, съдържащо същия корен - глобално затопляне. Глобалното за
топляне звучи по-скоро зловещо: снеговете на Северния и Южния полюс започ
ват да се топят и скоро над водата остава да стърчи само Еверест – както е в
онзи не особено сполучлив по моем
 у филм на Кевин Костнър – “Воден свят”. Дали
поради глобалното затопляне или по друга причина думи като глобализация
или като глобален започват да звучат по-скоро апокалиптично и дори медий
но апокалиптично.
Същевременно когато заговорим за глобализация от гледище на антро
пологията, няма как да не се сетим за глобалното село на Маршал Маклуън:
Във века на електричеството – казва той – светът става не по-голям от ед
но село. Ето защо освен с индустриализацията на света (което май че е вече
отживяла времето си стратегия) аз свързвам термина “глобализация” преди
всичко с безпроблемното движение на глобалния информационен поток в све
та. Желанието и дори страстта да научиш нещо повече, да знаеш нещо повече
от другите е основната движеща сила на глобализационния процес в неговите
културни измерения. Злободневният информационен поток тече преди всичко
на английски. CNN например първи започнаха да излъчват на живо бунта пред
югославската Скупщина, позволил на Воислав Кощуница да заеме честно спече
ления на избори президентски пост, докато българските телевизии (и държав
ни, и частни национални такива) спокойно дочакаха началото на централни
те си новинарски емисии, за да предадат кадрите на CNN и на Euronews, които
по-нетърпеливите като мене вече бяха видели няколко часа по-рано. Светов
ният информационен поток тече днес предимно на английски и поради това
много хора смятат, че терминът “глобализация” е всъщност евфемизъм на не
що, коет
 о преди петнайсетина години наричахме “американизация”. Символ на
американизацията (глобализацията?) стана Coca Cola, от която – според пар
тийната пропаганда у нас по време на Виетнамската война – американските
агресори (днес – рейнджъри) са напиваха по-лошо, отколкото със скоч, бърбън
или бира. Е, днес поне знаем, че Coca Cola е безалкохолно питие. Благодарение на
глобализацията.
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Идентичността (т.е. самоличността) за мен преди всичко е полицей
ско понятие. Затова може би смятаме, че ако наречем самоличността “иден
тичност”, ще лишим думата от полицейския й привкус. Самоличност – поли
цейски дискурс, идентичност – философски дискурс. Всуе! Ето защо за мен проб
лемът за идентичността е неприятен или по-скоро досаден проблем (както е
впрочем с всички прояви на полицейщината).
Проблемът с идентичността възниква именно по полицейски причи
ни: да се установи точно кой си и какъв си и дали всъщност си този, за когото
се представяш. Един вид навлизане в личното ти пространство и поглеждане
отвъд маската (ако сме юнгианци) или отвъд социалното ти лице (ако сме при
върженици на антропологическата лингвистика). В Евангелието по Св. ап. Ма
тей се съдържа забележителен епизод със Св. апостол Петър: Малко по-сетне
се приближа ония, които стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от
тях [от последователите на Иисуса Галилееца], защото и твоят говор те из
дава (Мат.26:73).
Интересна за полицията е историята на личността ти и Наполеоно
вият висш чиновник Жозеф Фуше измисля досието в съвременния му вид. Исто
рията с досиетата е всъщност позитивистичен проект, пряк извод от “крис
талната детинска мечта” на Лаплас: ако е възможно всички данни от мина
лото да се подредят и обработят, ще може с голяма точност да се предскаже
какво ще се случи по-нататък: ако знаем всичко за твоето собствено минало,
лесно ще предвидим как ти за в бъдеще ще постъпваш в един или в друг случай.
Полицейският въпрос “Кой си ти?” за съжаление (или за щастие) става
и философски, ако под “философия” разбираме всяка метапозиция на човека по
отношение на заобикалящите го реални и виртуални светове. Въпросът ста
ва философски именно поради глобализацията: глобалното село предполага съ
вършено нова ситуация, в която държавите стават махали, нациите – родове
и т.н. Идентичността става проблем на оразличаването (цитираният в на
чалото речник казва, че идентичността на човек или на място са онези техни
характеристики, които ги оразличават от другите). На пръв поглед в оразли
чаването няма нищо лошо, защото така човек опознава света: първоначално
всичко му изглежда еднакво, след това започва да различава разни неща в него и
когато ги е опознал в достатъчна степен, им дава наименование. Лошото нас
тъпва тогава, когато насила трябва да установяваме различия между неща,
за които ние по традиция (или по навик) мислим, че са еднакви. Така например
около триста ученици в седми клас трябваше да установят в тест по българ
ски език постулираната аксиоматична разлика, че “красиво” и “добро” не са си
ноними, защото между красотата и морала няма причинно-следствена връзка
(красив, следователно добър), и за мой най-голям ужас те я установиха, въпреки
че приказките (и старите, и съвременните) казват общо взето обратното:
Люк Скайуокър и Принцеса Лиа от Джордж-Лукасовата сага Star Wars са преди
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всичко красиви (което значи “и добри”, нищо че на моменти Лиа заприличва на
комсомолски оргсекретар); а когато е налице разминаване между тези две ха
рактеристики, в приказките обикновено се казва следното:…една красива, но
жестока принцеса...
Проблемът с идентичността се състои в това, че е възможно да се обу
чаваме на идентичност. От ІХ век насам българите се обучаваме на христи
янска идентичност. От ХІХ век насам се обучаваме и на българска национ
 ална
идентичност (“Болгарино, знай своя род и език…”), макар че в какво точно се
изразява тя, никой не е успял убедително да покаже и да докаже. Дори бестселъ
рът “Защо сме такива” не прави това, защото “такива” до края си остава “та
кива”, от което възниква закономерният въпрос А какви “такива”?, и това пред
полага отговор, че българите сме такива, каквито сме – твърдение, очевидно
тавтологично, нарушаващо постулата за количеството информация, което
трябва да се предава в комуникацията. Ако германецът е подреден и педан
тичен, ако италианецът е лаладжия, какъв всъщност е българинът? Изглеж
да, че ако еднословно трябва да назовем отличителния белег на българската
идентичност, трябва да изберем думата… “мимикрия”. Българинът умее да се
слива с околната чужда среда, за да оцелее и преуспее, и за това има многоб
ройни примери. Да вземем моя колега В. А. Той е родом от място, известно със
своя характерен диалект, и идвайки в София, вече беше успял да изчисти всичко
диалектно от своя говор и не проявяваше характерната диглосия официално
– домашно. Години по-късно беше успял сериозно да впечатли англичаните с ан
глийския си, сътворявайки каламбур, за който и те не биха се сетили: на въпрос
от тяхна страна каква е неговата оценка за един британски проект, той им
отговоря: It’s UK!
Но за каква национална идентичност тогава може да става дума, след
като основна черта на българската национална идентичност е липсата на
идентичност, в общоприетия смисъл на тази дума. Можем, разбира се, да на
мерим думи, които приписват ясно артикулирана идентичност – посредник,
трикстер, мост върху бушуваща вода, но те пак опират до невероятната
приспособимост и издръжливост на българина. Ако от гръцкия пантеон тряб
ва да изберем божество, емблематично за българската национална идентич
ност, това непременно трябва да е Хермес – вестителят и психопомпът.
Да не говорим пък, че през ХІХ век българите сме били в типична Марк-Твенова
ситуац
 ия (когато европейците стъпили на американския бряг, във визията на
Марк Твен американците им казали “Хайде бе, от кога чакаме да ни откриете!).
Горе-долу по същия начин и ние сме били открити. Първо се открива (!) за Европа
българският език, установява се, че Светите братя са превеждали на старо
български език, след което започват да се изучават и придобиват останалите
черти на българската национална идентичност.
Но като изключим езика, какво друго на Балканите прави от мене бъл
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гарин, а не сърбин, македонец, грък, турчин, албанец? Вярата, възмутено ще
добавят мнозина! Така е. Кръгът се стеснява, но все пак остава да се оразличи
от македонеца, сърбина и гръка. Прием
 ам, че българи и македонци имаме една
и съща идентичност (според мен македонците днес са в гореописаната уче
ническа ситуация за разграничаване между “добро” и “красиво”, където трябва
да потвърдят постулираната разлика, че имат национална идентичност,
различна от българската) и все пак остават сърбинът и гръкът. Там, където
най-страшната псувня стига до майка, е българска земя, а там, където найстрашната псувня стига до Бога, е сръбска земя. Отново опираме до езика. Оче
видно е, че ако искаме да привлечем други фактори освен езика, които форми
рат националната идентичност, трябва да вдигнем летвата по-високо. И да
заговорим за балканска идентичност или дори за ориенталска идентичност
(типичната възрожденска “българска” архитектура можем да я видим не само
по целите Балкани, но дори и в Близкия изток). Обаче не приемаме да мислим за
себе си като за “ориенталци”, въпреки че ориенталците са спасили античната
култура, измислили са арабските цифри, алгебрата, алгоритъма, и т.н. и въп
реки че типичният Западен Човек с основно житейско мото “Времето е пари” за
нас, които убиваме времето си, е твърде скучен, защото не е купонджия в нашия
си смисъл.
“Вдигането на летвата” вече е опит за по-глобално мислене. По-гло
балното мислене обаче в по-голяма степен съответства на фактите. Кога
то говорим за българския език например, ние забравяме такива факти, че той
е част от едно езиково семейство, че той принадлежи и към т. нар. Балкански
езиков съюз. Всичко това говори по-скоро в полза на регионалната, а не на наци
оналната идентичност. Така или иначе в рамките на Османската империя ние
сме били едно общо население – християни, “рая” – и в продължение на векове
сме придобивали обща християнска идентичност. Не бива безкрайно да се оп
лакваме, тревожим и дори фрустрираме от този факт (и да правим мисловни
гимнастики от рода на “какви би станало, ако княз Борис беше приел християн
ството от Рим, а не от Цариград), защото няма нищо за оплакване, а трябва
да извлечем ползите от него. Налице е всъщност един микро-Европейски съюз,
стига балканците да си признаем някои очевидности и да не забравяме, че през
ХІХ век Великите сили са действали по метода “Разделяй и владей”. Въпросът
всъщност се свежда до това дали ще възприемем за себе си провинциалната
гледна точка на Алеко Константинов или космополитната гледна точка на
Горан Брегович (Хей, вие другите – достойни ли сте за нас, балканците). И да
ли ще приемем или ще отхвърлим валидността на една такава оценка като
прости-австрийци-един-пирон-не-се-сетили-да-забият. Е, ми да! Моята орга
низация на пространството ми предписва да е нормално на стената да има
пирон, където да си закача нещата. Щом за мен тази организация е добра, това
е достатъчно основание да настоявам върху нея въпреки възможните иронич
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ни усмивки.
Краят на ХХ век ни предложи да се обучаваме и на други идентичности.
След като вярата в националната идентичност (има ли я, няма ли я) беше сил
но разколебана, на сцената се появиха други идентичности, далеч по-привле
кателни и по-неангажиращи от националната. А и по-клюкарски. След 1989 г.
възникна проблемът с православната ни идентичност. На мнозина тя не се
хареса, защото е твърде селска, а православното духовенство разхожда из бо
жия свят библейските си бради. Виж - папата е нещо друго. За Далай Лама – да
не говорим. А пък от езика, използван в православния храм, нищо не може да се
разбере – мънкане някакво. А проповедта е всъщност някакво морализаторско
говорене със сериозно влияние от “Наръчник на партийния (или комсомолския)
агитатор”.
И колкото Мариян Стоядинов да ни внушаваше от екрана, че е прекрас
но да сме православни и колкото самият той да беше прекрасен съвременен об
раз на това, ние някак си не възприехме и не научихме стопроцентово правос
лавната си идентичност. А май че и никога не сме я приемали стопроцентово
– да си спомним за униатите.
След това възникна проблемът с далеч по-сериозната социална иден
тичност. Беемвето, подвижният телефон за дълго ще останат дамгосани в
нашето културно пространство, защото станаха атрибути на определена
социална идентичност. Всеки позамогнал се или лесно забогатял мъж смяташе
тези артефакти за неотменен атрибут на своят
 а нова бизнесидентичност и
първото нещо, което правеше, беше да се снабди с тях.
Оказа се, че съществува и сексуална идентичност. Жените изведнъж
публично поискаха от мъжете да се държат и в обществото, и в леглото като
истински мъже. Мъжете на свой ред поискаха същото от жените. Заговори се
и за хомосексуална идентичност, коет
 о хвърли в допълнителен ужас най-вече
мъжете, защото взе да става ясно, че съвременната мода като че ли се управ
лява от хора с гей ориентация… Ха, сега, облечи се като манекените на Вер
саче! А когато сексуалната идентичност се омеша със социалната, нещата
придобиха гротесков вид: спомняте ли си вица “Какъв гей си, щом нямаш вила
в Драгалевци и луксозна кола? – Ти си просто обикновен педераст”. Или една от
най-често употребяваните стратегии при гей свалките: две категории хора
безусловно пробиват в съвременния свят: евреите и гейовете - ти определено
не си евреин.
Постепенно стана ясно и друго нещо: че можем да си напазаруваме иден
тичност и да сменяме идентичностите си според околната среда. Решавам, че
в този период от живота си аз съм еди-какъв си, защото така ми изнася, изуча
вам чертите на желаната от мен идентичност и…сменям имиджа си, както
се изразяват жонгльорите с идентичности. Започвам да се обличам по опре
делен начин, научавам езика на желаната от мен идентичност - изобщо сли
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вам се с избраното от мен околно пространство. А може би идентичността
се свежда само до имиджа и под повърхността на имиджа ние си оставаме все
същите? Руският писател Виктор Пелевин казва чрез устата на Че Гевара, че
идентичността е поредната интелектуална измишльотина, възникнала във
връзка с рекламата и с политическия маркетинг, която цели да подмени същ
ността ни на естествени хора, коит
 о вършат това, коет
 о е полезно и прият
но за тях, без да размишляват върху своите идентичности.
Глобализацията може би е процес, в който нуждата да избираш иден
тичност отпада – бъди такъв, какъвто си; бъди естествен; не се прави на няко
го другиго, защото светът е шарен и иска шарения. Ето защо “глобализиране”
според мен е синоним на “цивилизоване”.
Тезата в цитираната статия – че можем да се обучаваме в идентичност,
е особено важна, защото тя може да се перифразира и като – можем да се обу
чаваме да разбираме други идентичности, да ги признаваме като равностой
ни и да ги уважаваме.
***
На проблемите на малцинствата обръща внимание Националната прог
рама за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и
подготовка (2006 – 2015 г.) В нейното начало се казва: Предлаганата програма
е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е
детето (ученикът). Всяка идея за развитие на българското училищно образо
вание и предучилищно възпитание и подготовка трябва да бъде осмисляна през
призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образо
вателния процес – учители, директори, кметове и общинска администрация,
министър и администрация на Министерството на образованието и наука
та, издатели на учебници и учебни помагала и др. – следва да бъдат подчинени
на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование
за нашите деца. (подч. мое). Равен достъп до образование би трябвало да се
разбира и по отношение на етническата принадлежност, която не би трябвало
да поставя която и да било група ученици в т. нар. неравностойно положение
(макар този термин да се употребява в друг смисъл). Такова разбиране е вложе
но и в цитираната Национална програма, където в част II. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ се сочи, че: В България се наблюдава тревож
но висок процент на децата в задължителна училищна възраст, които или не
са обхванати от системата на образование, или впоследствие отпадат от
нея. Най-голям е относителният дял на децата от рискови групи и в частност
сред ромското население. Последицата е създаване на големи диспропорции в
степента на образованост, в резултат на коет
 о относително компактни
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групи остават в периферията на обществения живот и са допълнително зат
руднени в интеграцията си. Тук е направена и констатацията, че този проблем
не може да се реши само в сферата на системата на образованието, но аз бих
подчертала, че ролята на тази система е от особена важност и значение. Същев
ременно като принципи на промените, които трябва да се извършат в системата
на образованието, се посочват: баланс между традиционните достойнства на
българското образование и необходимостта от усъвършенстване и съхраня
вайки добрите традиции, то трябва да се развива като гъвкава и адаптивна
система. По-нататък, конкретизирайки принципа за равния достъп, Програма
та обяснява, че децата трябва да имат възможност да посещават училище, в ко
ето ще получават образование, съответстващо на потребностите на съвре
менния живот. За онези деца, коит
 о нямат равен старт (деца, недостатъчно
добре владеещи български език, деца със специални образователни потребнос
ти, деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат спе
циални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес.
Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца,
а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности. Програ
мата посочва още и необходимостта от мерки за намаляване на броя на необхва
натите и отпадащи от училище ученици в задължителна училищна възраст.
Сред причините за това тревожно явление се посочват и културно-психологи
чески – свързани с традициите, обичаит
 е, ценностите на различните етнокултурни групи. От приведените обширни позовавания на Програмата става
ясно, че проблемите се мислят основно с оглед на принадлежащите към мал
цинствените групи ученици (при това тези групи се свързват само с етническия
и верския принцип, а в съвременното общество съществуват и други ), но не и
с оглед на средата, в която тези групи се обучават и която също трябва да бъде
възпитавана в културна, верска, етническа и т. н. толерантност.
КАКВО се получава на практика?
***
ОТ ЕДНА СТРАНА всички ученици се обучават по единна програма по
български език и литература, основаваща се на ДОИ. В тези изисквания пробле
мите, свързани с културната толерантност и с необходимостта да уважаваш чуж
дите патриотизми, запазвайки своя, практически не са поставени. Ако се прос
ледят учебните програми за 7., 10.1 11. и 12. клас на българското училище, ще се
установи, че това е така както на равнище очаквани резултати (по програма и по
теми), така и на равнище понятийна система, която трябва да бъде овладяна за
съответния клас. В 7. клас у подрастващите трябва да се изгражда естетическо
отношение към българската литература, нагласа за възприем
 ане и осмисля
не на нейната национална самобитност, художествен усет и вкус към народ
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ното творчество. Ученикът трябва да може да осмисля основните ценности
на националната общност и ги открива в изучаваните произведения. (подч.
мое – А. Р.) Очакваните резултати са: разбиране на основните характеристи
ки на националната общност; осмисляне на националните ценности и идеа
ли; познаване на типологията на националния герой. Учениците трябва: 1. Да
осмислят националните ценности и идеали, разкрити в литературата; 2. Да
разбират ролята на литературата за формиране на националните ценнос
ти; 3. Да разграничават аспектите на националното (национално простран
ство, национална идея, национален език, национален герой); 4. Да осмислят,
че са възможни различни аспекти на отношение към родното. На учениците
трябва да се даде възможност: 1. Да разпознават в изучаваните творби раз
лични аспекти на образите на родното, като коментират ролята им за из
граждане на национално самосъзнание. В съпоставка с изученото по история
да се гради представата за върхови моменти от националната история. Едва
в стандарт 4. се появява идеята за общочовешкото, но без акцент към малцин
ствената проблематика. Като се имат предвид художествените текстове, върху
чиято основа трябва да бъдат постигнати посочените резултати (изброяв ането
е озаглавено Българският свят в националната литературна класика) , става
ясно, че акцентът е напълно еднозначен: национално е равнозначно на българ
ско. (Все пак трябва да се подчертае, че известна промяна тук настъпва с включ
ването/завръщането на творби като “Неразделни” - Пенчо П. Славейков, „Заточе
ници” – Пейо Яворов и из “Бай Ганьо” („На гости у Иречека”) – Алеко Константи
нов. Именно с включването на последния откъс са и посочените възможности
да се постави проблемът за отношението свое – чуждо и учениците да осмислят
диалога между различни културни модели.) Картината в следващите класове е
сходна – борави се предимно с понятия като национален културен модел; исто
рическа съдба, национален характер; национална идентичност, национ
 ално
самосъзнание; национални идеали; борба за национално освобождение и обеди
нение и т. н. Същевременно се появяват и други проблемни акценти, свързани с
универсалното: сблъсъците между националното, социалното и приносът им
за формирането на културната ни идентичност, както и актуалността и
валидността на тези сблъсъци в наше време. Те „отварят” възможности за фор
миране на толерантност и уважение към другия. Проблематизира се и нацио
налното, като се посочват различните му аспекти: патетични аспекти (наци
оналния език, националното пространство, националната идея, националния
пантеон на героите) и негативни аспекти (робското примирение и байганьов
щината). Както се вижда от приведените примери, в сега действащите програ
ми има принципни възможности за обучение, чрез което да се постигне възпи
тание в толерантно патриотично възпитание. Проблемът е КАК и ДОКОЛКО те се
използват. Този проблем пък е във връзка с действащите учебници по литерату
ра.
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***
В един от действащите учебници за 11. клас например – в уводната част,
представяща българската литература в периода на националноосвободител
ните борби, четем: Литературата та Високото възраждане в България е беля
зана със знаците на времето, чиято художествена рефлексия е. Това е епоха, в
която народът ни вече се чувства консолидиран, утвърдил националната си
идентичност, познал себе си и своите стойности, своит
 е ясни ориентири в
историческия си път (националния идеал, националния език, националната ис
тория). Домогнал се да познанието за национ
 алното, българинът все по-целе
насочено и активно мисли и работи за своето освобождение. Последните две
десетилетия на 19. век са времето на организираното революционно движение,
на националноосвободителните борби. Време славно, но и страшно. Време на
действено свободолюбие и жертвоготовно обричане пред олтара на свобода
та, но също така на жестокост, насилие и робски страх (напр. Априлското въс
тание) (Булвест 2000). В друг учебник – пак в уводната част, която обаче заявява,
че ще представи българската литература до Освобождението, е написано: И
ако „времето е в нас и ние сме във времето” е една от емблемите на осъзна
ващия се като творец на историята възрожденски човек, осъществяващ себе
си преди всичко като обвързан с общността, то подобно взаимодействие се
осъществява и в литературата на Възраждането, която събира в културна
множественост своето, национално специфичното, което е „ в нас”, и общо
европейското, в което „сме” (Сиела). Като оставим настрана стила на откъсите
(привидно различен, но всъщност доста сходен), прави впечатление различни
ят подход при представянето на периода. Първият откъс говори с език, който се
основава върху идеята за юнака и врага и който трудно би обучил подходящо
ученици, на които предстои живот в обединена Европа, възприела принципите
на толерантността и диалогичността. (Това личи и в начина, по който е онасло
вен уводът.) Вторият откъс, ако не друго, поне ясно отграничава литературно
от общо социално пространство и задава контекст, в който се отварят повече
възможности за подходи, прочити и диалози между включените в програмата,
а и други творби. В него например е цитиран Левски с мисълта му за времето и
потопеността на човека в него, което само по себе си е добра отправна точка.
Съпоставката може да продължи с поглед върху представянето на Вазов. В пър
вия учебник четем: Днес неговото литературно дело е феноменално с обема,
многожанровостта и всеобхватната си тематика. А за „закъснялото племе”
тогава – в навечерието и зората на Освобождението, то е феноменално с ха
рактера, настроенията, усещанията, които изразява. В него говори народът.
Говори за себе си и на себе си. На границата между две епохи – възрожденската
и следосвобожденската, той търси своите изконни национални добродетели и
определя духовното съдържание на понятието Родина. Във втория учебник Ва
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зов е представен встъпително САМО чрез мнения и оценки, които дават за него
съвременници и изследователи на литературата от различни епохи и с различ
но отношение към Вазов. Изводът се налага – единият учебник говори на прин
ципа magister dixit, другият – провокира диалог и нееднозначност в оценките.
Примерите, макар и бегли, разкриват две различни полета, в които може
да се осъществява обучението по литература – дори в рамките на съществува
щите учебни програми. Факт е, че реално обучението се осъществява по-скоро
в едното от тях – онова, в който диалогът се сведен до минимум. Така че, макар
програмата да дава известни възможности да се работи за толерантен патрио
тизъм (разбира се, по-скоро имплицитни), те реално не се използват. Българско
то училище продължава настойчиво да обучава учениците чрез литературата
преди всичко в патриотизъм от типа на онзи, характерен за 19. век – времето
на националните държави. Това обучение предполага задължително да се про
тивопоставят добрият и лошият, врагът и юнакът. И когато в 11. клас започне
работа с онези текстове, които са свързани с универсалния сюжет, у учениците
вече са създадени нагласи, които предпоставят до голяма степен четенето на
текстовете.
***
Иначе казано, обучението по литература по-скоро не възпитава в толе
рантност, в разбиране и уважение към другия – най-вече в етнически план: тази
проблематика просто отсъства. Така, както понятието ТОЛЕРАНТНСТ отсъства от
понятийния апарат, заложен в учебните програми. Същевременно учениците се
възпитават, естествено, не само в училище, а и в средата, в която живеят, което
предполага влияние и на медиите, и на улицата, и на различни субкултури. Чес
то тези влияния са свързани с националистични нагласи, което води до агресив
ност спрямо другия, етнически и/или верски различния. Така например – ако
явлението „Азис” се отрича по причини, свързани въобще с чалга културата или
със сексуалните предпочитания на певеца, той бива отричан чрез квалифика
цията „циганин”, обикновено придружено от „мръсен”, „долен” и т.н. И малцина
са склонни да отчетат и факта, че изпълнява великолепно „Хубава си, моя горо”
– едно от песните, определяни като „най-български”. И още – в пресата можем
да прочетем: Трябва ли да се просълзяваме, когато научаваме, че 200 000 българ
чета са родени в други страни. Или да се гневим, че десетки села са затегнати
с пръстени от ромско население. Човешки същества със 70% пълна неграмот
ност.
Естествено те се самоорганизират на пещерен принцип. Жизнената им
стратегия е да не се работи. Преживяват ден за ден. Отдавна се върти мощна
центрофуга: висока смъртност, висока раждаемост и почти нулева стойност
на социализация.
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Прогнозата за тези български граждани е ужасна. Слизане надолу по
спиралата на еволюцията до ордата, глутницата. Да припомним, нищо не е
така просто, както изглежда. Става дума за хора, които имат съхранена арха
ична памет за номадство. Да си вземеш храна и отидеш на пикник, да напуснеш
омръзналия ти до смърт дом не е същото. Оттук и трудността да се социа
лизират, да се обучават продължително с години, за да дочакат своето лично
благоденствие. Хора, които констатират проблема колкото щеш. Организа
ции за защита на... Имат си даже специфичен жаргон. Нямало роми и лумпени,
имало български граждани.
Политиците също се правят на неразбиращи.
Играят си на кой си е научил урока по усвояв ане на евфемизми. Трябва
ло да се интегрираме. Ами интегрирайте дъщеря си или вашия син. Всъщност
те винаги имат предвид другите. Своите деца интегрират енергично на За
пад. През това време отгледахме със социалните фондове хиляди хора, които
никога, ама никога няма да започнат работа. Готови са да крадат дърва, ток,
селскостопански труд, чужди вещи, да ровят в боклуците. Лумпените произ
веждат и възпитават само лумпени. Закон, сходен с други биологични закони.
Тези тълпи не признават и не разбират какво е лична собственост. Раздаваме
помощи като хероин и резултатът е абстиненция, придружена с гърчове. Усе
щането за прокуденост в собствената ни страна витае наоколо. Отдавна е
известно, няма радост и щастие от живот между страдащи хора. Към тях се
устремяват политици с много лоша хигиена. Чували ли сте някой от тях да го
вори на ясен и искрен български език за този най-важен измежду важните проб
леми.
Бюрокрацията е като добрия и лош холестерин. Нужна е, но може и да
убива.
Ще ги познает
 е по делата, но и по езика. Чуйте ги как говорят: В тази
връзка... Що се касае... Заявявам най-отговорно... Относно... В политическото
пространство... Ние ще подобрим социалното, икономическо и въобще благо
състоянието на... И
 скам отново да повторя... Н
 е на последно място...
По този лексикон ще познаете най-отвратителното социално живот
но - бюрократа. Той е по-бавен и от трикрако магаре.
Истината е, че ние губим българското и то се подменя неусетно. Наши
те майки раждат 4 пъти по-малко от останалите. Как ще се почувствате, ако
ви съобщят, че София и който искате наш град си е един катун в сравнение с
Рейкявик или Брюксел. Бъдете сигурни, че е така. Или че ромската битова кул
тура в сравнение с българската се отнася така, както българската към евро
пейската.
Стоп! Познато, нали? Айде чупката!
Остренето на кучешките зъби не е говоренето на XXI век.
Чуваме кресльовците как поемат въздух, но и помним как Радичков рече
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- „Българският народ подивя...“
Оттук обаче става сложно. И във Франция е сложно. В Европа започва.
Флорида се препълва с латиноамериканци. Богатите продават и напускат. Вие
трупате, ние ще ви го вземем. Изглежда, проблемът е планетарен. На Сатурн
по пръстените да се разселим, пак ще отнесем този хомо дефект със себе си.
Остарели егалитарни разсъждения обаче няма да свършат работа. Гонитба
та продължава.
А у нас ?
Да започнат да говорят мъдреците.
Искаме да ги чуем, защото става дума за нашата страна, за децата ни,
коит
 о искаме да се върнат. Вярваме на писателите, на психиатрите, на някои
журналисти, на малко политици, но не на атакуващите с психо-характерови
проблеми. Тях пък ще ги познаете по хилядите непрочетени книги, по ръкомаха
нето, пуленето и гримасите досущ поредния латино сериал, но за нещастие с
нарастваща публика.
Няма да мирясат, докато не подпалят България от четирите страни.
След което тези колосални родолюбци ще емигрират, за да осребрят величес
твения си патриотизъм в страни, които до вчера са клеймили геройски. Накрая
ще ги издирват един по един, за да се установи, че истинските виновници сме
ние.
Това, коет
 о можем да направим сега, без да се бавим, е да видим, че има и
друг път.
Така наречените лумпени би трябвало да са още по-лумпени. Защото са
оставени на произвола да се скитат като след термоядрена катастрофа и да
се хранят с радиоактивни боклуци.
Няма да говорим за международни програми. Всичко е изговорено. Някои
построиха хотели с кухи тухли от търкаляне на празни думи. (Мая и Христо Ра
чеви, в. Стандарт, 2006 г.)
Не че подобни материали се четат от учениците. Те се четат обаче от ро
дителите, а някои от тях ги и приемат като своя позиция. И от тук – нетърпимост
и агресивност. Които сами по себе си не са белег на цивилизованост, поне не та
кава, която е съответна на 21. век и на процесите на обединяване на Европа и на
глобализацията. Цивилизованост, която предполага да можеш да бъдеш не само
гражданин на своята държава, но и гражданин на света.
***

146

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

1.Вариац
 ии върху проблема, основани върху българската лите
ратура
1.1. Аспекти на родното у Яворов.
Яворов е модерен поет, в чието творчество може да се проследи раз
витието на идеята за родното – преходът от нейното осмисляне в рамките на
възрожденската естетическа парадигма към осмислянето й в контекста на мо
дерните естетически идеи, утвърждавани от кръга „Мисъл”. В творбите от сти
хосбириката „Стихотворения” 1901 г. родината се осмисля като висша ценност,
съществуваща вън и независимо от човека, както това е традиционно за въз
рожденската естетическа парадигма. Нейният образ е обективиран в конкретни
географски реалии - Вардар, Струма, Марица, Балкана, Странджа, Пирин, Черно
море, Албанската пустиня и т.н. Имплицитно присъства националноосвободи
телният идеал, който остава неосъществен след Освобождението (първата от
четирите “Хайдушки песни” - последните стихове на всяка строфа чертаят реал
ната южна граница на България в нейните етнически граници). Същевременно
присъства връзката майка - родина, в рамките на коят о родината се сакрализи
ра; тя е олтар, пред който човекът трябва да се жертва. В този смисъл чувството
са родина е основа за постигане на съзнание за общност между хората. Нес
лучайно и у Яворов подобни текстове са доминирани от присъствието на ко
лективното НИЙ. В така очертаните особености на Яворовата интерпретация на
националната тематика, конкретизирана в образа на родината и в отношението
човек – родина, могат да се разчетат и някои оттласквания от традиционното.
Така например подвигът се оказва вън от творческите виждания на Яворов, а то
ва означава, че човекът е обречен да не може да преодолее страданието, поро
дено от съзнанието за невъзможност да се постигне определената цел. Оконча
телното разграничаване от традиционната парадигма у Яворов се осъществява
в поемата “Нощ”, където причините, пречещи на човека – изпитващ вече чувство
на самота - да “начертае кръст” пред олтара на родината, са вътре у самия него.
Това е отправната точка, от която Яворовата поез ия все повече ще се субективи
зира. В стихотворението “Родина” (въвеждащо в цикъла “Прозрения”) родината
вече ще бъде осмислена като абсолютно субективна ценност. Началото на по
етическия текст: Обичам те, родино – е езиково клише. То обаче е използвано
само като отправна точка за един текст, който по принцип бяга от всяка клиши
раност. Следователно функцията на подобно начало може да се осмисли като
посочване към определена парадигма (старата), която ще бъде преодолявана в
развитието на текста (в смисъл - отричана). Действително въпросите, поставени
във втората и третата строфа, поставят под съмнение родината като висша обек
тивно съществуваща ценност. Втората част на текста (ІV-VІ строфа) актуализира
началото на Евангелието по св. ап. Йоан: “В началото бе Словото…”. Словото е
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единствената реалност, в която може да съществува родината, а словото се носи
от човека. Човекът е средоточие на всичко.
Тези общи внушения обаче при Яворов са постигнати без категорично
подчертаване на националната принадлежност и етническия произход на ли
рическите персонажи. Ако в стихотворението „Заточеници” те са българи, то
в „Арменци”, както личи от заглавието става дума за съдбата на друг народ, то
„Нощ” и „Родина” напълно отхвърлят мотива за националната принадлежност
като необходим за изграждане на поетическия смисъл, свързан с проблема за
отношенията човек – родно, а „Евреи” още в заглавието си използва името на ед
на народностна общност по-скоро като символ, отколкото в неговото конкрет
но значение.
Стихотворението „Заточеници” е включено, според новата учебна прог
рама, в учебното съдържание за 7. клас. Преди неговото изучаване учениците за
разглеждали творби на Ботев и на Вазов, което ги е запознало с основните осо
бености на най-разпространения възрожденски начин на мислене по пробле
мите на националното и патриотизма във „високото” идеологическо простран
ство. Яворовата творба предлага възможности да се проблематизира този на
чин на мислене чрез съпоставка на „Заточеници” с посочените Яворови творби
(или само някои, или само части от тях), съсредоточена именно върху идеята, че
когато се говори за отношението човек – родина, то тези понятия не назовават
непременно само българин и българско, България. За учениците в 7. клас ве
роятно най-достъпна ще бъде съпоставката между „Заточеници” и „Арменци”. Тя
може да бъде основана върху следните примерни въпроси:
• Какви исторически събития вдъхновяват написването на творбите?
• Какво е характерно за историческата съдба на двата народа, визирани в
тях, в съответния исторически момент?
• Какво е общото в тази историческа съдба?
• Защо и в двата текста националната принадлежност не се споменава?
Тя е посочена само в мотото („Заточеници”) и в заглавието (”Арменци”).
Върху основата на отговорите на учениците могат да се направят изводи
за това, че драматичните исторически събития не само разделят и изправят ед
ни срещу други народите и хората, но могат и да ги събират – в болката от раз
късаната връзка с родното. В този контекст може да се прочете стихотворение
то „Евреи”. Новото учебно съдържание в 5. клас въвежда тази тема чрез поглед
върху митологията и върху религията на евреит е. Прочитът не бива да има за
цел каквито и да било литературоведски анализационни наблюдения, а просто
разбиране на общия смисъл на творбата, в коят о евреи е равнозначно на вечни
скитници, въплътили болката от разлъчеността с родното. А тя е еднаква и не за
виси от националната и етническата, от културната и верската принадлежност.
Тази тема може да намери своето естествено продължение в 11. клас,
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когато творчеството на Яворов се изучава по-системно и подробно. Тогава е
подходящо да се проследи развитието на проблема не само у Яворов, а и в ця
лостната ни литературноисторическа традиция. Откъсът от „Нощ” (а и цялата
творба) и стихотворението „Родина” могат да се коментират върху основата на
въпроси като следните:
• Как се променя възприемането на родината от човека?
• Какви образи приема родното?
• Как се преосмисля родината като ценност?
• Какви причини обуславят това преосмисляне?
Наблюденията могат да се разгърнат и върху наблюдения върху черти
от поетиката, за да се стигне до извода за промяна на естетическата парадигма,
предизвикана от промяната в светоусещането на човека, който носи модерна
душа, който е надмогнал рамките, наложени от деветнайстото столетие. Така се
„отваря” една тема, която може да намери своето естествено продължение в 12.
клас, когато се обсъжда поезията на 20. години и когато проблемите за родното
се повдигат с нова сила. За да се направи тома обаче, е необходимо специалното
желание на учителя по български език и литература, защото тези проблеми не
намират специално място в програмата, а само се споменават в обзорните уроци.

1.2. Образи на турчина в българската литература.
Понеже училищният литературен канон съдържа в голямата си част
творби, отнасящи се до периода на национално-освободителните борби, тур
чинът като правило не се разпознава като ДРУГ, а като ВРАГ. В рамките на това
противопоставяне се мисли Ботевата поезия, Вазовата „Епопея на забравените”,
Вазовият роман „Под игото” и т. н. То се оказва идеологическа рамка, коят о пре
допределя четенето на текстовете – те се оказват не източник на информация
сами по себе си, не изграждащи образи на светове, а едва ли не просто доказа
телство за съществуването на рамката. А действителната картина е по-друга.
Турчинът в цитираните творби от класиката е видян в една от своите ро
ли – като участник във „високата” битка, която трябва да отвоюва българското от
османското, което го завладяло преди четири века и половина. В тази роля той
наистина е поробител. Това е и смисълът на Ботевите стихове: но сърце, майко,
не трае да гледа//турчин че бесней над бащино ми огнище. „Турчин” в случая
е художествено средство – тропа, която назовава империят а чрез етническа
та принадлежност на привилегированото население в нея. А глаголът бесней
е просто метафора, която обаче обикновено се чете твърде буквално. Но не е
само турчинът е посочен като потисник и враг у Ботев. Потисникът е многолик
и хипостазите му са навсякъде във времето и в пространството, което добре
се чете в творби като „Елегия” и „Борба”. Този проблем обаче като че тактично
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е заобиколен в учебниците (Булвест 2000 и Сиела). А именно Ботевата поез ия
позволява да се провокира разговор за преодоляването на еднозначността, ко
ято понятието робство има във възрожденската литература. Като се съпоставят
например „Къде си вярна ти любов народна” (в пълния вариант на текста) и „Ста
ни, стани, юнак балкански” на Чинтулов и посочените творби на Ботев. Въпроси
те, които могат да се обсъждат, са например:
• Как Чинтуловите творби градят образа на врага? Цялостен ли е той? Как
ви причини посочват творбите за тази негова роля?
• Как Чинтуловите творби градят образа на юнака? Цялостен ли е той? Как
ви причини се посочват за необходимостта той да се събуди, да стане?
Как присъства проблемът за неговата мотивираност в битката с врага?
• Какви промени претърпява образът на врага у Ботев? Как ще се комен
тира отказът от етническото му определяне като турчин в посочените
творби?
• Какви промени претърпява образът на юнака? Какво се случва с неговия
митологичен ореол, внушен от Чинтуловата поезия? (последната строфа
на „Елегия” и др. творби)
•
•
•

Подобен разговор би имал смисъл в следните посоки:
Изводите, до които ще се стигне, са един от аргументите в защита на те
зата, че Ботевата поезия представлява етап в развитието на възрожден
ската литература, който далеч надмогва постигнатото;
Разколебава се убедеността, формирана у учениците, че между турчин и
поробител/враг има знак за равенство;
Отваря се пространство за продължаване на разговора и върху основа
та на Вазовото творчество, където образът на турчина далеч не е едноз
начен.

Така проблемът може да намери своят а естествена доразработка във Ва
зовите творби „Епопея на забравените”, „Под игото”, „Една българска” и др. Осно
вата трябва да се постави още в 7. клас, където се изучават одата „Опълченците
на Шипка” и разказът „Една българка”. Одата дава добра възможност да се нас
тоява върху оразличаването между бунт, революция и война. Образът, който
Вазов гради, е на едно сражение, което е част от Руско-турската война 1877-78 г.
(коят о ние наричаме „освободителна”, а оттам и царя – Освободител, макар той
да е наречен така по съвсем друга причина, нямаща нищо общо с нас). И в това
сражение българските опълченци са видени от поета като безпримерно геро
ични и жертвоготовни. Тези техни качества не трябва обаче да се подчертават,
като се изтъква, че – едва ли не – турската войска безоснователно се стреми
към победа. Разказът „Една българка” пък дава възможност да се види образът
на турчина в класиката ни от друг ъгъл – ъгъла на всекидневното, на битовото
пространство, където се проявява преди всичко човешкото – ако го има. Защото
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и в двете си срещи – със заптието и с калугера – Баба Илийца бива обиждана и
ругана. С тази разлика обаче, че турчинът я чува, разбира я и в крайна сметка й
помага – и то в едно „смутно време”, както го нарича самият Вазов. А калугерът
не прави това – помощ от него героинята не получава.
Посочените образи на турчина не винаги съществуват ярко откроен
 ии
оразличени един от друг. Обикновено се преплитат, което е добре видно в „Под
игото” на Вазов, където човещина и жестокост се преплитат без оглед на наци
оналната принадлежност на героите. Народностната принадлежност всъщност
не е предмет и повестта „Чичовци”. Затова романът и повестта могат да послужат
като основа за разговор, свързан с темата за етническата картина, коят о Вазов
гради. Опорни могат да бъдат въпроси като:
• Каква представа са съжителството на българи и турци градят творбите?
• Как повестта гради представата за страха от конака?
• Кой е беят в романа? С какви черти е представен?
• Кой е Емексис Пехливан? Жестокостта, която проявява, има ли общо с
политическата ситуация?
Разговорът би следвало да се продължи със „Записки по българските
въстания” на Захари Стоянов, за да се направят по-валидни изводи за начина, по
който епохата гледа на проблема. Откъси от Захари-Стояновите „Записки”, които
могат да послужат в случая, могат да се вземат от главата „Ловченският затвор”
например.
Пъстрата картина, в която може да се види и толерантност, и крайната й
липса, не е етнически еднозначна. Така е и у Димитър Талев в „Железния светил
ник” и „Преспанските камбани” – достатъчно е да се вземат като примери случа
ят с дюкяна на бедния турчин, който по най-жесток начин му е отнет от бълга
рите братя Баболеви, и онези сцени, които представят посещението на Ния при
туркините, както и тяхното при нея.
Същевременно творчеството на Йовков - особено включените и в учеб
но-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и ли
тература разкази „Песента на колелетата” и „Шибил”, позволява проблемът за
отношението към Другия – турчиня – да се осмисли на ново равнище. И в двата
разказа посланията са свързани с общочовешкото, изведени са до символи на
творческия труд и на любовта и смелостта в нейното отстояване. Затова може да
се организира дискусия, свързана с отношението между избор на персонаж и
послание на творбата:
• Каква е творческата история на двата разказа?
• Защо Йовков запазва етническата принадлежност на героите – като бе
лег на екзотика, на изключителност? Какви изводи могат да се направят?
• Как Йовковото творчество съотнася българско и друго? В какъв смисъл
въобще го интересува този проблем?
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•
•

Какви изводи могат да се направят при съпоставка между Йовковите и
Вазовите творби в това отношение? От какво произтичат разликите?
Още повече, че в Йовковото творчество Другия може да се окаже и цига
нинът, който пък въобще е тема табу в обучението по литература в бъл
гарското училище.

2. Присъствието на ромите в българската литература и тяхното
отсъствие от образа на българската литература, създаван в българско
то училище чрез преподаването на литература.
В българската литература, разбира се, образът на циганина присъс
тва, защото самият циганин присъства в българското географско и култур
но пространство. Това, което в стандартния случай се знае за тях, е свързано
с реалното им социално присъствие в нашия днешен ден, а то често е с нега
тивен знак. А ограничеността на подобно знание води до оценки, съдържащи
се в материала от в. Стандарт, цитиран по-горе в текста. Опитите това статукво
да се промени не са особено успешни и българското училище не прави мно
го по въпроса. И ако в част от училищата, където ромските деца са преобла
даваща част, проблемите са свързани с интегрирането им в общото културно
пространство, то в останалите усилията трябва да се насочат към опознаване
и разбиране на ромската култура и към възпитаване на стремеж у ромите да
се разпознават най-напред човешки същества като самите нас. Изключителен
принос в това отношение има сп. Български език и литература – то посвети ця
ла своя книжка (2007, кн. 5) на проблемите на ромите, на тяхното интегриране
в българското училище. Материалите в нея успешно могат да бъдат използва
ни и при съпътстващия процес - опознаване и разбиране на ромската култура.
Предлагам един текст от публикациите (със съкращения):
На трето място циганите се описват като неверници. Бракът с цига
нин/циганка е абсолютно неприемлив и има за последица загубата на принад
лежност към християнската/българската общност, дори когато е осъщес
твен въпреки волята на влезлия в него. В песента “Рада и Циганче”, публикува
на в издадения от братя Миладинови сборник “Български народни песни”, Рада
е принудена да влезе в брак с циганин поради неразумно сключен от братята
й облог и оплаква съдбата си: “Боже ле, мили Боже ле!/ Така ли Ради мислила,/
Бяла премяна готвила,/ Черно циганче да земе,/ На дарба Рада да ходи/ По село
и по друмове?”. Въпреки уверенията на съпруга й, че майка му е “каурка”, Рада не
приема новото си битие и се самоубива. Вариант на архетипа брак с другове
рец, песента потвърждава, че в народната култура циганинът не се възприема
като християнин, а по-скоро като чужд и нечист. Друга песен от същия сборник
“Мариа плената” представя по-разгърнат вариант на казуса брак с циганин,
като предлага и изход от ситуацият
 а. След като е отвлечена от полето по
152

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

време на жътва и омъжена за циганин, от когото добива дете, Мария се завръ
ща в родното си село като просякиня, обикаля от врата на врата роднините
си, но само майка й успява да я разпознае. За да върне Мария в лоното на пра
вата вяра, майката повиква свещеника и кума на дъщеря си, Мария е кръстена
отново, а детето й “Катум Егиюпче” е изгорено на клада и пепелта му хвърлена
в силна река. Така Мария става отново “Бяла Българка”. Трябва да се отбележи
обаче, че други, най-вероятно по-късни, варианти на същия сюжет, предлагат
значително по-човеколюбиво решение - във варианта “Царска дъщеря оженена
за циганин” фабулата прекъсва до представянето на царската дъщеря в дворе
ца, където тя се опитва да бъде разпозната, представяйки историята си под
форма на песен, а във варианта “Селима циганска робиня” потърпевшата успя
ва да убеди братята си, че не трябва да убиват детето и съпруга й, а да ги пок
ръстят. И в трите варианта обаче омъжената за циганин изцяло е загубила
вярата, а оттук и самоличността си. Тя не може да бъде припозната като своя
и връщането към самоличността и в двата варианта, които предлагат изход,
минава през препотвърждаването на принадлежността към християнската
вяра. Би могло да се допусне, че тези песни отразят случаи, които трябва да се
отнесат по-назад във времето, но една дописка до цариградския в. “Новини” от
края на ХIХ в. потвърждава разпространениет
 о и жизнеността на тази прак
тика. В прединдустриалното общество, където любовта съществува само
спрямо брака и възпроизвеждането на рода, разбира се и любовта с циганин/ци
ганка е недопустима, а ако се е състояла, то тя е резултат на неразпознаване
и измама: “Полибих Станкъ циганка/Либих иъ ду три гудини/ Ни мужих дъ иъ пуз
ная/ Чи й била Станкъ циганка”, “Мене ма, мамо, излъга/ Едно ми черно циганче/
За една хурка писана/ за едно черно вретено”.
***
И ако фолклорът все пак се занимава с това чуждо и смятано за нечисто
и непочтено племе, то писаното слово трудно го допуска на страниците на
църковните книги. Но не и авторът на първата българска история. В своят
 а
библейска генеалогия на народите Паис ий Хилендарски поставя циганите сред
седемте народа, произлезли от сина на Хам, Ханан. Те отново са прокълнати,
но според строгата библейска йерархия - наследници са на “най-проклетото”
между всички племена на земята. Любопитно е да се отбележи, че тук Паисий
не включва нито един друг от познатите му съвременни народи и се ограничава
само с циганите. Те са изолирани и поставени в най-ниската възможна позиция
и без възможност за доближаване до другите, които превъзхождат циганите
по предопределение и божия воля. Така един от първите митотворци на Бъл
гарското възраждане препотвърждава отрицателния образ на циганите, на
ложен от църковната традиция и утвърден чрез фолклора.
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От тези представи за циганите стартират българската възрожден
ска литература и печат. Презрителното, най-малкото пренебрежително, от
ношение към циганите до голяма степен се запазва.
Може би най-показателно от тази гледна точка е творчеството на
Л. Каравелов, в което наред с етнографските описания и фолклорните преп
ратки откриваме и неколцина епизодични цигански персонажи. Няколко щрихи
от образите на Хаджи Генчо и Дядо Либен в “Българи от старо време”, от друга
страна, предлагат доста точна социологическа снимка на статуса на цигани
те в родната Каравелову Копривщица. На тях е забранено “да минуват покрай
черковата; не дозволява им се така също и да излазят на горният път и да се
греят на слънце”, защото както се произнася Хаджи Генчо “Горният път е близо
до черковата, а Христовата вяра не търпи цигански дух”. Мено цигуларинът не
може да се покръсти и си остава циганин, защото според черковните книги на
копривщенския авторитет съборите не дозволяват такива волности, а и до
ри да се открие нещо, “по-напред тряба да му одерем кожата, а после вече да го
кръстиме”. В ожесточените спорове за превъзходствата на отделните нации
Хаджи Генчо не приема да му хвалят англичаните - какво от това, че произвеж
дали игли, “иглата е малка работа; и нашите циганки могат да направят игла”.
И въпреки че Дядо Либен обича циганските веселби, най-тежката обида, коят
 о
отправя към Хаджи Генчо е “лъжеш като брадат циганин”. Грозните клюки за
таласъми пък придобиват образите на стар циганин, който прави клинци и
малки циганчета-ковачета, коит
 о духат огъня със 77 духала.
Наред с традиционните роли, познати ни от фолклора - циганка магьос
ница (“Слава”), цигани музиканти, цигани мечкари, обаче в творчеството на Ка
равелов можем да открием и нови негативни изяви на циганите - от циганката
телячка в банята, която ругае гяурките, за да осигури место на ханъмите, до ци
ганката предателка, която с удоволствие сътрудничи на властите във вреда
на християните. Връзката с цигани е морално осъдителна, а циганското - белег
за долни страсти. Георги Пиперков обича да се весели, но неговото веселие е “гру
бо, низко и нечисто, както въобще бива веселието у турците и у отурчените
християни: кючеци, циганки, коча музика, мастика и содомски страсти”. Проява
на голямо падение са нощните посещения на отец Евстатия “по кавенетата,
дето играят кючеци и циганки”. Бракът на “маминото детенце” Николчо с влаш
ка циганка е произшествие важно “в две отношения: първо, из него ние можем да
заключим, че човекът доволно често се преобразява на безполезен предмет, кой
то намира съчувствие само у ония паднали и ничтожни, какъвто е и той сам,
създания; второ, че кривото дърво не може да изправи ни самата природа, ако
моралистите и да ни разказват, че нейните закони са чудотворни”.
На Каравелов дължим въвеждането и на един друг устойчив образ, кой
то, както ще се уверим по-долу, заема доста важно място в българската сле
досвобожденска патриотична литература - на циганина-башибозук, цигани
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на-екзекутор в хода на потушаването на Априлското въстание. В единствения
Каравелов разказ, посветен на това събитие, “Ще ли им се върне” циганин е и
разбойникът Адел ага, който разсипва селото Дядово, циганин е и един от оне
зи, които с удоволствие колят жертвите си, а и пещта, където изгарят тру
повете на убитите въстаници, се поддържа от цигани.
Да се обърнем към един друг показателен текст, който макар и писан
след Освобождениет
 о, по стил и дух принадлежи на предходната епоха - “Вид
рицата” на поп Минчо Кънчев. Показателен, тъй като авторът му, селски све
щеник и бунтовник, от една страна, стои твърде близо до всекидневието на
българина от онази епоха, а, от друга - добре се вписва в националистичната
и революционна традиция. Това е и един от текстовете, в които циганското
присъствие не е ограничено с маркиране - било защото авторът е израсъл в ра
йон със значително циганско население, било защото проявява вкус към обсто
ятелствените описания. Самата дума видрица, както ни обяснява поп Минчо,
означава “едно малко каче с железни халки и с клуп отгоре, която може да събере
пет-шест оки вода. Тая видрица носят закачена на ръката си циганките, които
ходят от къща на къща, та просят. В нея събират всякакъв материал за яде
не: айран, ишумик, сирене, варени тикви, артисала гозбица и прочее, и прочее,
каквото си изпроси, та я подарят. И затова моет
 о описание нарекох “Видрица”,
защото има описано за българи, даскали, ученици, попове, училища, черкви, вое
води, хайдути, дангули, арнаути, разбойници, турци кръвопийци, цигани и про
чее”. Разнообразни и противоречиви като съдържаниет
 о на циганската видри
ца са и историите за цигани, разказани в Попминчовата “Видрица”. Тя предлага
както сюжети, сякаш извадени от фолклора, така и разкази и свидетелства за
наченки на промени в българския поглед спрямо циганите. Поп Минчо познава и
говори за различни категории цигани - християни и мюсюлмани, богати и бед
ни, изполичари и лингури (мечкари). Все пак за поп Минчо пренебрежителното
отношение към “гладните голи цигани” е естествено и ако те са откраднали
или пуснали конете си в чужда ливада, няма нищо лошо в това да бъдат двойно
наказани - и от властите, и от българите - “нали са цигани лесно се сплашват”.
Циганите са страхливи и нелоялни - те лесно ще предадат господаря си, за да
спасят собствените си кожи. Обичат да пиянстват и да гуляят. Това не пречи
обаче един от най-доверените хора на поп Минчо в Арабаджиево да е местният
кехая Иван Гюзеля, циганин по произход.
Определенията циганин и циганско бележат най-долна социална кате
гория и липса на морал - заптиет
 о Корала, коет
 о събира данъците, е “от ци
ганин по-долен” (по-нечестен); на връщане от заточение двама търговци от
Сливен не искат да приемат мръсния и окаян поп Минчо в купето си, защото го
смятат за циганин; пожарите и грабежите по време на войната са оставили
семейството му без жилище и той ги открива “в една коптора като циганска
хижина” (в отчаяна бедност). Но циганин и циганско значат вече и потънал в
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забвение народ - Русия не освобождава българите и не се грижи за тях, защото
те са “цигански народ”; или липса на социално чувство - българите страдат и
не сполучват в обществените си дела, защото са се предали на личния си инте
рес “като чифути и по-долни от цигани”. От една страна, поп Минчо не вярва
на историята за вампирясалия циганин Бончо, но от друга циганите продължа
ват да бъдат предвестник на лоши събития - сънува циганки и след това жена
му се разболява и умира; лош знак е и, когато среща циганка с малко циганче в
мига на арестуването си. Като православен свещеник той не може да откаже
на местния първенец Саддула Бей да покръсти любимия му говедарин циганина
Желю, но е уверен, че това няма да промени нищо в отношението към него, за
околните Желю ще си остане циганин - “То пак тъй ще върви, ами язък за чет
мото”. Друга е обаче историята с брака на черибашията Аликоч, мюсюлманин
и Райка Енева, циганка християнка. Въпреки незаинтересоваността на старо
загорските първенци, поп Минчо прилага всички средства - бой, изнудване, из
мама, с цел да осуети женитбата и успява. Важно обаче е не толкова да спаси
една заблудена християнска душа, колкото да запази положението на превъз
ходство над циганите.
Въпреки запазването на негативния като цяло образ на циганите през
Възраждането се появяват и някои нови тенденции. Под влияние на просвещен
ските идеи нараства интересът към информацията и познанията за цигани
те. В разпространените по това време селищни описания и дописки, изпраща
ни до българските вестници, циганското присъствие се отбелязва обективно.
Още в първия брой на издавания в Лайпциг пръв български вестник “Български
орел” Ив. Богоров стриктно регистрира присъствието на близо хиляда цигани
християни, занимаващи се с дърводобив в Котел. В друга дописка до “Цариград
ски вестник” Стефан Вълков отбелязва две цигански махали в Жеравна, чийто
жители “са отлични между другите гайдаре, който са почти в цяла България
първи майстори на доброгласните и добрите техни гайди”. В “Статистичес
ко описание” на Велес Й. Хаджиконстантинов съобщава за 150 цигани, жители
на града и посочва циганския като един от езиците, използвани от местното
население. Любопитни подробности за храната на пловдивските цигани съоб
щава Ив. Богоров - в града на Марица основната храна на турците е пилафът,
на християните - сиренето и хлябът, на евреите - яйцата, а на циганите - го
веждият или овчи дроб. За циганско присъствие се съобщава и в описанията на
Видин, Самоков и др.
Появяват се и първите материали, коит
 о се опитват да дадат науч
но обяснение за произхода и историята на циганите. Те отразяват съвремен
ното тям равнище на циганологията и представят основни теории за ци
ганския произход, но докато статията на С. Боров (Ст. Робовски) е чисто ин
формативна и се ограничава с обективното изложение на индийската версия,
то публикацията на П.Р. Славейков има и други цели. Теорията за египетския
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произход на циганите е използвана от него за директни нападки срещу основ
ните български врагове - гърците. Правейки свободни езикови паралели между
атцигани и атиняни, Славейков заявява, че не някой друг, а циганите са остави
ли дълбоко влияние върху гръцкото образование и език. Благородното на пръв
поглед начинание да се даде малко повече информация за циганската история
до голяма степен става повод за поредни жлъчни нападки в хода на гръко-бъл
гарската църковна борба. Именно този материал обаче става повод и за пър
вата известна ни публикация, написана от циганин в българския възрожденски
печат. В бр.32 от 8 август 1867 г. на в. “Македония” се появява “Писмо до редак
тора”, изпратено от Прилеп и подписано “Един Егуптенин”. Вдъхновен от Сла
вейковата статия, неизвестният автор подхваща темата за родствените
връзки на гърците с циганите, за да опише социалното отхвърляне, на което
са подложени егюпците и обоснове “историческото право” на своите събратя
да “направят общество и да се погрижат за едно образование”. Но този тек
ст, свидетелство за първи прояви на циганска еманципация, остава самотен
в българското книжовно пространство. За съжаление липсват каквито и да е
било други отпратки за развитието на циганско самосъзнание или поне негови
наченки. Малкото регистрирани цигански фолклорни произведения през ХІХ в.
също не предлагат възможности за наблюдения в тази посока.
Възрожденското слово трудно излиза от схемата за лошите, омраз
ните, мръсните, крадливите, лъжливите цигани. В новото време обаче те ве
че са отхвърляни не толкова заради връзката си с нечистите сили, а поради
липсата на образование и невъзможността за прогрес. “Ние не можем каза, че
африканските хугеноти, азиатските индийци и китайци и европейските ци
гани са люде и народ дотогава, докато тия ся не возродят и не захванат да
вървят напред” - заявява Каравелов. Самотен остава гласът на Александър
Екзарх, който в един от проектите си за реформи в образователната система
на Османската империя нарича циганите “благородно и ученолюбиво племе”.
Епитетът цигански, -о придобива все нови пейоративни значения в изгражда
ния новобългарски книжовен език. Отрицателните конотации са вече твърдо
закрепени. Циганин според речника на Найден Геров значи и “лъжлив калпав че
ловек”, с думата цигания се означават лъжата, измамата, калпазанлъкът, съ
ществува и глаголът циганя ся, т. е. живея, държа се като циганин. В този кон
текст избиването на копривщенските цигани по подозрение в предателство
и без доказателства за вина по време на Априлското въстание не е изненад
ващ епизод. Той само закрепя това, което словото вече е изговорило и изписало.
***
Въпреки че циганите не са сред основните персонажи на литература
та и печата след създаването на българската държава (1879), новите теми в
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интерпретирането на циганската тема са лесно откроими. Едната от тях е
положена в миналото - представянето на циганите като предатели и баши
бозуци, грабили и насилвали българите по време на Априлското въстание и в
хода на Руско-турската война. Другата - излиза от политическото настояще,
употребата на циганите в партизанските борби в Княжество България. Тема
та за предателството е представена и във фолклора, и в мемоарната лите
ратура. Последната не пропуска да отбележи и убийството на копривщенски
те цигани, като се ограничава с простото му регистриране и не изказва съжа
ление или съмнение в справедливостта на акта. Бледи нотки на осъждане се
откриват единствено в “Десетдневното царуване” на А. Шопов. Най-предста
вителното произведение по темата “Записките по българските въстания” на
З. Стоянов също отделя място на циганското присъствие в хода на бунта. То
потвърждава убийството не само на копривщенските цигани, но и на тези в
Мухово и Смолско и макар Захари също да не оспорва справедливостта на тези
деяния, то поне не скрива възхищениет
 о си от достойнството, с което прие
мат смъртта си някои от потърпевшите. Наблюдателното перо на летопи
сеца отбелязва и ревящите циганчета, наблюдаващи смъртта на родители
те си, и характерното за циганите съглашателство, с което неколцина сред
тях предлагат на Бенковски да приемат християнска вяра или му пожелават
“широко царство”. На Захари дължим и сведението, че едно от пренебрежител
ните названия на циганите е шопарин - очевиден намек за липсата на религи
озна ревност, употребяван и от мюсюлмани, и от българи. Циганите присъс
тват активно и в издевателствата, грабежите и насилията след краткото
пиянство по време на бунта. Вдъхновени от плячката, те са плъзнали по бъл
гарските друмища и “със страшен шум от псувни и заплашвания” ескортират
войската, която отвежда към затворите пленените български въстаници. З.
Стоянов разказва всичко това с лека насмешка и снизходително пренебрежение
към циганите - от тях не може да се очаква нещо друго, те са такива по приро
да - шумни, бъбриви, нелоялни, бързо преминаващи на страната на победите
ля. Впрочем историята на оцеляването на самия Паргу (З. Стоянов) е резултат
на същото това пренебрежение, насочено този път спрямо него. Припознат за
циганин, той получава мъдри съвети как да се държи по време на следствието
от един джамбазин с дългогодишен опит в турските зандани, други цигани му
дават храна и му осигуряват сигурност, а накрая обявен като незначителен
“шопарин” е освободен от Пловдивския кауш.
Другият образ - този на циганина, участник в партизанските сопад
жийски шайки, добре наквасен с ракия, предвождан от Данко Хайрсъзина и Гуньо
адвокатина, верен слуга на Бай Ганьо в правенето на избори, дължим на Алеко
Константинов. Тази циганска роля, която като участник в партийния живот
Щастливеца познава отблизо, го отвращава и го води и до отхвърляне на ци
ганската музика и циганското въобще. За Алеко то е част от ориенталския ни,
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нецивилизован багаж, който ни отдалечава от модерното, европейското, до
ри от истински българското. Дравичката не мрази българските песни, а “онези
гнуснави пародии на чуждестранните вулгарни песни, които байганьовците ни
предлагат изкълчени до неузнаваемост чрез онези цигански форшлаги и кър
тения на гърлото… “Зелен листец”, “Карамфилчето” и други такива цигански
прелести”. Циганският кларнетист, “който или съвсем не свири или пък като
бесен ще надуе кларнето, ще надуе лицето си, ще изпъкнат жилите на шият
 а
му, ще изпъкнат кръвясалите му очи и струва ти се, че още малко напън и една
страшна епилепсия ще омае слушателите му”, е един от реализираните наяве
кошмари на Алеко. С тези кларнетисти, които “услаждат слуха и веселят сър
цето на коренните софиянци” България не може да се представи на Всемирното
изложение в Париж, защото за Европа циганското не е европейско, току виж ни
укорят, “че ний са гордеем с циганите”.
За да бъде картината на следосвобожденския цигански образ по-пълна
обаче трябва да надникнем и в писанията на патриарха Вазов. Там вече изгра
дената българска представа за циганското наднича иззад “циганските гвоздеи
и копанята с кромида”, край които посяда Дакито, дими през празната “циган
ска луличка” на Лазар в кафенето на Хаджи Ахила, обажда се с гласа на булка Вар
лаамица, която кълне Селямсъзката на “черна душо, жълта циганко”, прозира
в “парливата като циганска целувка” ракия на дядо Нистора, крещи с гласа на
Варлаама: “В хилядо циганина ще го напипам този капъсъзин!”, отсъжда с авто
ритетната дума на Йотата: “лъжеш като брадат циганин”, отмерва с “блъсъ
ка на дайретата” забавленията на сопотския мюдюрин. Циганинът продължа
ва да бъде извън категориите и да наречеш някого циганин остава най-тежка
обида. Фактът, че единият сват си позволил да назове другия циганин, е доста
тъчен повод за непримиримата вражда на българските Капулети и Монтеки.
Но Вазов не пропуска да регистрира и новите, отново най-неблагоприятни ро
ли, в които се изявяват циганите на сцената на бързо израстващата столица:
“дрипави и жестоки циганчета” преследват бездомните кучета по софийски
те улици, “раздирателни песни” на банда цигански музиканти излитат из найдолните кръчми на Витошка, където циганка баядерка, “белисана, червисана,
помадосана, с изписани сключени вежди и със синя дамгица на челото - защита
от уроки”, с “тъпа и дървена усмивка” гаврътва поръчаната и бира и разпалва
“безстидно-сластолюбивите пориви” у българските пияници.
“Тия отритнати от обществото парии”, срещнати “В недрата на Ро
допите”, обаче провокират романтични настроения у Вазова и са повод за въп
роси - може ли този “чергарският мир, който е живял така, както живеят сега
тия чада на природата - без гнезда, без честолюбия, без закони и без нужди” и
има ли желание да смеси “своите дрипи с облагите на нашата цивилизация”.
Изправен пред тази загадка за пръв път български автор закопнява да се докос
не до циганската интимност, да познава поне от малко циганския език, за да се
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опита да разбере “тяхното наивно мировъзрение” и да измери “бездната между
него и нашето”.
Тези първи пориви на желание за опознаване и разбиране на другия в цига
нина обаче са крайно редки. Те не са провокирани от близкия циганин, който жи
вее редом с българина, а от романтичния номад, който се среща в извънредни
обстоятелства. Вазов не разсъждава за достойнствата и правото на избор на
циганите в задушната атмосфера на софийската кръчма, а сред родопските
прелести. Алеко отхвърля циганското, с което не дай боже да помислят, че се
гордеем, и в същото време с възторг превеждат Пушкиновите “Цигани”. (Кета
Мирчева )
Направеният от авторката преглед съдържа изключително много преп
ратки към текстове от българската литература, принадлежащи в не малка част
на класици, които могат да бъдат използвани като основа за съпоставка с начи
на, по който Елин Пелин и Йовков например градят образа на циганина. Показа
телни в това отношение са разказите „Мечтатели” и „Божура”, които на свой ред
може да се разгледат и във връзка с идилията на Петко Тодоров „Мечкар”.
По отношение на „Божура” могат да се вземат предвид и данните за зна
чението на имената на двете героини циганки:
БОЖУРА. Име на красива циганка от Жеравна, чийто образ Йовков пре
осмисля и преизгражда. Антропонимът е название на най-старото градинско
цвете в света, символ на пролетта, предвестник на лятото. В някои фолклор
ни творби е възпято като „цвеке ранно, най-убаво!“, според други портите на
рая са направени от божур-дърво. Името съответства на природата на герои
нята - витална и първична, с буен темперамент и егоцентричен характер. Съ
щевременно то загатва и нейната горчива орис - в „Чифликът край границата“
Йовков пише, че всеки божуров цвят прилича на рана.
КАЛУДА. Името има циганския лексикален корен калò - черен. Първата
част на антропонима налага асоциации с кал - героинята се препитава чрез
продажба на пръст и хума. Втората част на антропонима звуково се свързва с
юда, коет
 о намира смислово потвърждение в сравнението „разчорлена и гроз
на като юда“. В българските митове Стара Юда е дева майка като Стара Божа
майка. Митична владетелка на дивата природа, тя е превъплъщение на Вели
ката Богиня и се свързва с един от нейните атрибути - хурката. Калуда прода
ва вретена.
•

Така се създава добра основа за дискутиране на проблеми каКак да се
тълкува образът на циганина, създаден във фолклора? Какви са основа
нията за неговото възникване? (Да си припомним тук, че и Крали Марко
не е бил като историческа личност това, което го представя юнашкият
епос.)
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•

Можем ли да се доверим на образа, който българската литература на 19.
век създава на циганина?

•

Как да си обясним промяната, която настъпва в модерната българска ли
тература?

•

Каква е основната разлика между двата литературни образа на цигани
на – този, създаден от 19. век, и този, създаден от началото на 20. век?
Въпросът може да се разгледа върху основата на съпоставка между раз
бираният а за литература на двете литературни епохи.

•

Как да се отнасяме – като граждани на България от 21. век и като евро
пейци – към тези образи?
***

Приведените примери и очертаните възможности могат да се въз
приемат и като предложение да се обособи една голяма тема в обучението
по литература, към която то да се връща в определени моменти от своето
развитие. Тази тема – например „Етническата картина на българските земи в
литературната класика”, би могла да се обсъжда и във връзка със съвремен
ното състояние на нещата у нас в контекста на необходимостта от търпимост
и толерантност към ДРУГИЯ. Това, струва ми се, е една от темите, които могат
да приближат литературната класика към днешния ден и неговите пробле
ми. Защото да разбираш и уважаваш другия, означава всъщност да разби
раш и уважаваш самия себе си. А как ДРУГИЯТ турчин уважава българското,
личи от следния тест, направен на изпит 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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Изводите се налагат сами.
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И това реално положение на нещата произтича не от частния и общнос
тния живот в пространството на битовото, където десетилетия, а и столетия ца
рят мир и разбирателство (което литературата вижда и пресъздава, но прочи
тите, предназначени за учениците, игнорира). То произтича от пространството
на политическото и вторично се наслагва върху всекидневното, битовото. Което
пък на свой ред намира израз в мисловни стереотипи, през които на свой ред се
чете литературата, а се и пишат учебните програми и се изработват държавните
образователни изисквания. И така порочният кръг се затваря.
Преди почти двайсет години се направиха нови прочити на много от
творбите, принадлежащи към литературната класика и влизащи в училищния
канон. Целта беше да се „отмият” от тях идеологическите наслоения, напластени
през 50-годишното комунистическо управление, когато властваха принципите
на марксистко-ленинската естетика. Може би крайно време отново да се вър
нем към темата „нови прочити”, в които да се експлицират проблемите за отно
шенията между етносите, за културната и верската търпимост, за уважение към
„чуждите патриотизми”, които могат да бъдат разчетени в класическите българ
ски литературни творби. А тези проблеми са особено болни, когато стане дума
за ромите и тяхното присъствие в живота на държавата.
Защото ромите също имат своит е постижения и приноси. Защото има
макар и един български ромски поет – Усин Керим – чието стихотворение „Ци
ганин съм” е напълно съпоставимо с Вазовото „Аз съм българче” (и всъщност е
създадено по модела на това стихотворение):
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Циганин съм

Аз съм българче

Циганин съм. Детството ми босо
прошумя с катун под нощи хладни.
Ала нож във джоба аз не нося
и не дебна кон да ти открадна!

Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.

Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.

Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.

Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе!

Циганин съм. От вулия ядох,
водих мечка, в пек и снежна киша.
Но от скръб не пея като дядо -
дом си имам и на книга пиша.
Някога игрите ми отнеха,
скитах дрипав - жива живеница...
Но погледай как във градски дрехи
днес играят двете ми дечица!
Плувах по води, но не с корито,
кон крилат веднъж ли ме примами?
Аз видях страни, до днес които
и насън не е видял баща ми!
Нека плиска буен дъжд, небето
да трещи и буря зла да стене.
Не главня през нощ, а ток ми свети
и света улавям със антена!

И какво ще е нашето бъдеще, ако някой ден поведем спор кое от подоб
ните стихотворения да стои начело на букварчето за І клас, което едва ли ще ин
тересува адресатите си, защото те ще станали отдавна част от глобалното село.
Албена Руневска
167

МАЛЦИНСТВАТА ВЪВ ФОКУСА НА ТОЛЕРАНТНОТО ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторите на сборника работиха с надеждата, че изследването им ще е
основа за професионална и обществена дискусия върху наложителните про
мени в преподаването на история и българска литература с оглед адекватна
реакция на задълбочаващите се и усложняващи се проблеми в съвременното
българско общество, свързани с толерантното патриотично възпитание и отно
шението към различните типове малцинства.
Убеждението, че всеки преподавател-новатор може да намери своя пъ
тека в преосмислянето на анализираната проблематика, е в основата на селек
цията от исторически извори, подбрани като документална база за подготовка
на различни типове училищни и извънучилищни занимания.
Търсенията и опитът на авторите в подготовката на интердисциплинар
ни уроци са реализирани в примерния урок „Епохата на Йоан Асен ІІ или как се
култивира толерантността на един народ”, отличен в конкурса „Да преподава
ме антидискриминация и толерантност” на Съвета на Европа и Министерство на
образованието и науката през октомври 2008 г.
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