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Идентичност и нация

Идентичността се изгражда при досега на индивида със заобикалящия

го свят. Основната част от нея (ако не и единствената) се състои в отговора

на въпроса „Кой съм аз?“.  Тя  може да  бъде полова,  класова,  регионална

(географска),  религиозна,  етническа,  национална.  Индивидът е носител на

повече  от  една  идентичност  –  той  е  едновременно  мъж/жена,

студент/работник,  православен/католик.  Достигането  (построяването)  на

устойчива  национална  идентичност  прави  възможно  съществуването  на

самата  нация.  Разбирането  за  „нация“  има поне  две  основни тълкувания.

Според  едното  нацията  е  етническа,  езиково  и  религиозно  хомогенна

общност,  която  не  е  ограничена  от  държавни  граници.  Според  другото

нацията е човешка общност, обединена от общо управленско (политическо)

тяло,  която е  ограничена в рамките на дадени държавни граници.  В този

случай общата етническа,  културна, езикова и религиозна принадлежност,

съвсем не са нужни. Националната идентичност може да бъде формирана и в

различни среди –  тя  може да  се  „построи“  в  рамките  на  „своя“  държава

(какъвто е случаят с Франция), но може и да бъде достигната от етнически

хомогенни индивиди, които са „разпръснати“ в рамките на повече от една

държава (какъвто е случаят с немската национална идентичност).  Освен в

„своя“  и  в  „чужда“  (или  няколко  „чужди“)  държава,  националната

идентичност  може  да  бъде  достигната  и  в  синхрон  с  властта  –  отново

пример за това е съзвучието между абсолютистката монархическа власт във

Франция  и  националното  „строителство“.  Формирането  на  устойчива

национална идентичност може да бъде достигната  и като контрапункт на

властта, като пример за това е националното „строителство“ на различните
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християнски балкански нации в рамките на Османската империя, също така

и с известни уговорки, националното „строителство“ в рамките на Австро-

Унгарската империя.

* * *

Както  стана  дума,  два  са  основните  начина  да  се  „построи“  една

нация. Първият разчита преди всичко на „дейната помощ“ на държавата, в

лицето на нейния владетел и нейните институции. В този случай нацията е

продукт по-скоро на държавата, от колкото на нещо друго, при него нацията

се  формира в  и  в  синхрон с  държавата.  Пример за  подобен  вид нация  е

френската.

До около  XVII век  на  територията  на  днешна  Франция  не  живеят

толкова „французи“, колкото бургундци, нормандци, гасконци и прочие, но

именно  XVII век е моментът от френската история, в който „французите“

започват да бъдат повече от „другите“. Луи XIV (1643-1715) е един от най-

лесно  разпознаваемите  европейски  монарси  на  всички  времена.  Кралят

Слънце  е  първият  европейски  монарх  успял  да  концентрира  в  ръцете  си

абсолютната власт в една (за онова време) огромна по територия държава,

подчинявайки по този начин различните местни барони, графове и прочие

подобни.  Той  е  и  човекът,  който  успява  да  опише  абсолютизма  по  най-

кратък  начин:  „Държавата  –  това  съм  аз!“  Всеки  исторически  грамотен

човек може да разкаже за тези приноси (положителни или отрицателни –

въпрос на гледна точка) на Луи XIV, но не всеки ще се сети да спомене, че

сред многото което Луи XIV прави, е и откриването на Кралската академия

на науките  на  френското  кралство през  1666 г.  Едно от  първите неща,  с

които се заема Кралската академия, и то по заповед на краля, е съставянето

на  речник  на  френския  език.  Защо  му  е  на  Луи  XIV,  кралят  който  има

всичко,  речник  на  френския  език?  Официалният  език  из  разните

западноевропейски монархии, до около XVI век, е развалена средновековна

версия  на  латинския.  Разваления  латински  е  и  езикът  на  държавната

администрация,  на  „красивото  слово“  (т.е.  поеми,  възхвали  и  прочие
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подобни), на аристокрацията и клира. „Народът“, т. е. всички онези човеци,

които  не  принадлежат  на  първите  две  съсловия  (аристокрация  и

духовенство), не разбира латински, той говори на своите езици, често пъти

развити  от  латинския,  но  са  осезаемо  по-различни  от  него  като  краен

продукт. Луи  XIV, абсолютният монарх, търси начин по силата,  на който

може да „заздрави“ и без това здравата му хватка върху френското кралство.

Луи  XIV подчинява на волята си всички провинциални барони, графове и

маркизи. Въпреки това фактът, че бургундците, нормандците и гасконците

все още говорят на своите диалекти, е показателен за това, че „френското“

културно влияние в  провинциите все още няма господстващо положение.

Бургундия, например, е подчинена политически на Париж – бургундският

херцог е политически подчинен на Краля Слънце, но културно тя е все още

автономна,  тъй  като  езикът  е  сред  най-явните  носители  на  културата,  а

бургундци  и  парижани  не  говорят  един  и  същ  език.  С  новоизготвения

речник  на  френския  език  Кралят  Слънце  добива  възможност  да  въведе

действително  говореният  от  населението  език,  за  език  и  на  държавната

администрация. „Принуждавайки“ държавата да говори на един разбираем

от  населението  език,  кралят  всъщност  я  приближава  към  него,  прави  я

„негова“  държава,  държава  на  населението1.  Всъщност  налагайки

„идеалния“ френски език за общодържавен и за език на администрацията,

Луи XIV  успява  да  уеднакви  всичкото  му  подопечно,  иначе  инородно,

население в една държава,  в  една нация.  Впрочем,  официалната  титла на

Краля Слънце е Луи XIV, крал на Франция (и Навара)  (Roi de France et de

Navarre).  Луи  XIV е  крал  на  територията,  на  областта,  на  държавата

Франция. Това съвсем не е без значение.

Годината 1789 е особено бурна и кървава за френската история. Това

е годината  на Великата  френска буржоазна революция, на гилотината,  на

якобинците,  на  Тулонския  щурм.  Това  е  и  годината,  в  която  стария

1 Тук може да се спомене нещо любопитно – френският език, или поне това, което минава
за френски език по това време,  е нещо твърде разнообразно, от север на юг различните
диалекти на френския език минават през такова разнообразие, че биха могли да минат за
напълно различни езици, за да се преодолеят и това различие, академиците от Кралската
академия  „решават“  какво  е  „френския“  език  –  това  е  диалекта  говорен  в  Париж  и
околностите, а всичко останало не е нищо повече освен провинциален и развален „нисш“
диалект.
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абсолютистки ред, наложен от Луи  XIV, бива премахнат.  Две години по-

късно, през 1791 г., французите приемат своята първа конституция, която,

освен  всичко  останало,  обявява,  че  французин  е  всеки  гражданин  на

републиката.  Всички  останали  френски  конституции,  независимо  от

различните  допълнения  и  изменения,  препотвърждават  това  „обявление“:

всеки  гражданин  (поданик)  на  държавата  е  французин.  Новият  френски

властелин Наполеон Бонапарт, наред с всичките си военни победи, въвежда

във  Франция  новият  Граждански  кодекс,  който  унифицира  правата  и

задълженията  на  всички  граждани.  Кодексът,  както  и  новата

конституционна традиция,  затвърждават окончателно отговора на въпроса

„Кой е французин?“: „Французин е всеки гражданин (поданик) на Франция“.

Това  е  сбит  и  кратък  разказ  на  това  как  и  защо  се  е  формирала

„гражданската  нация“ – нация,  „построена“ преди всичко от държавата  и

нейните институции, нация, „родила се“ в съзвучие с държавата. Въпреки че

френския  случай  е  масово  даван  за  пример  за  „гражданска  нация“,  т.  е.

нация формирана не на етнически, езиков или културен принцип, а на база

поданство (или гражданство) на съответната държава, все пак има и друг

прочит на тези процеси. 

Според редица автори нацията е продукт на модернизацията. Според

Ърнест Гелнер нацията е продукт на новото време, в което индивидите са

принудени от обстоятелствата да получат високо образование на своя език

за,  да  упражняват  специфични  професии  (банкерите  в  италианския  свят,

например).  Индустриализацията,  чието  начало  започва  в  късния  XVIII и

първите  десетилетия  от  XIX век,  отново  според  него,  също  подпомага

националното  строителство,  защото  тогава  индивидът  трябва  да  учи  на

собствения си език редица науки, които да му помогнат в боравенето му със

сложни  машини2.  И  в  двата  случая,  за  да  се  задоволят  социално-

икономическите  нужди  на  обществото,  се  изгражда  стройна  система  на

образователни  институции,  в  които  освен  така  нужните  математически

науки  (приложими  в  стопанския  живот  на  населението),  се  преподава  и

говоримия език  (който  е  носител  на  „националното“)  и  история  (която  е

2 Гелнър,  Ърнест.  Нации  и  национализми.  София:  Университетско  издателство  „Св.
Климент Охридски“, 1999. 56-73.
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другия  основен  носител  на  „националното“).  Бенедикт  Андерсън споделя

това мнение,  но  добавя,  че  печатното  слово също допринася  неимоверно

много  за  създаването  на  „националното“.  Според  него  издаването  и

разпространението на евтини и масови книги на говоримия език спомага за

разпространението на „споделените“ митове – културни, исторически и пр.,

които „спойват“ дадена група в нация3. 

За Лъчезар Стоянов „за политическата модернизация ключова роля

изиграват  две  базови  идеи  –  за  естественото  право  и  за  народния

суверенитет. На тяхна основа възниква модерния свят и принципите, върху

които той продължава да съществува. Върху основата на естественото право

възниква  идеята  за  стопанското,  социалното  и  политическото  равенство

между  жителите  на  една  държава,  което  ги  превръща  от  поданици  на

монарха в  нейни граждани,  т.  е.  това  е  идейната  основа на  либерализма.

Вторият  базисен  принцип  –  за  народния  суверенитет  –  отрича  правото

монархът да е суверен на една държава и дава правото на народа сам да

гради  съдбините  си.  Всъщност  Френската  революция  е  най-яркото

проявление  на  тези  два  основополагащи  принципа,  даващи  облика  на

модерния  свят.  Така  че  Франция  –  люлката  на  модерната  държава,

модерната социална и институционална организация, е и майка на модерния

национализъм, тъй като модерната френска нация се създава в резултат на

революцията.“4 Така, според него, Френската революция създава държавата-

нация,  а  „модерност“  и  „държава-нация“  започват  да  се  приемат  като

синоними. 

„Френският“  модел  на  гражданската  нация  приема,  че  всеки

гражданин/поданик на държавата/монарха, принадлежи към нацията. Освен

това прието е, че революцията от 1789 г. поставя началото на модерността, т.

е. окончателния край на Средновековието, в Европа, тя дава и началото на

държавата-нация,  към  която  се  стремят  народите,  живеещи  в  „чужди“

многонационални империи.

* * *

3 Андерсън, Б. Въобразените общности. София: ИК Критика и хуманизъм, 1998. 51.
4 Стоянов, Л. Нация, държава и институции. София: Гутенберг, 2012. 247-248.
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Теорията разглежда още един модел за формиране на нация. При този

тип нацията се формира или в „чужда“ държава, или еднородна етническа

маса  живее  в  различни  държави  и  заявява  „желание“  да  заживее  в  своя

собствена  (една)  държава.  Немското  етническо  землище  покрива  широки

площи  от  Централна  Европа  –  днешна  Германия,  Елзас  и  Лотарингия

(Франция),  Шлезвиг-Холщайн  (Дания),  Австрия,  Судетите  (Чехия),

Швейцария, Лихтенщайн. Традиционни (т. е. живеещи на съответното място

от  няколко  века  насам)  немски  малцинства  се  срещат  и  в  редица  други

близки  и  далечни  държави.  До  Наполеоново  време  немците  живеят

предимно  в  Свещената  римска  империя  на  немския  народ,  която

представлява един конгломерат от около 350 малки немски държавици. Сред

тях най-големи и влиятелни са Кралство Прусия и Австрийската империя. С

напредването на Наполеоновата армия, която подчинява по пътя си немския

свят, немските държавици са „окрупнени“ на 42. По този начин Наполеон

иска да улесни господството си над тях. Това се случва през XIX век, векът

на национализмите, през който устремът на народите за създаване на своя

собствена национална държава взима връх само 30-40 години след Наполеон

(като  за  края  на  Наполеоновото  време  се  посочва  1815  г.).  Въпреки  че

немската етническа маса живее в 42 различни държави, тя осъзнава факта,

че всички те говорят един и същ език, споделят сходни ценности и имат,

малко  или  много,  сходна  история.  Така  към  момента,  в  който  немците

осъзнават себе си като нация, те са „разселени“ в много и различни държави.

Затова и в немското съзнание гражданството (или поданичеството) на някоя

държава,  не  прави  индивида  задължително  принадлежащи  към  дадена

нация. Това, което показва даден индивид като част от нацията, е неговия

език, споделена култура и исторически спомен. Следвайки тази логика през

1834  г.  като  предпоставка  за  бъдещото  обединение  немските  държави

създават общ митнически съюз – Цолферайн. В него членуват само немски

държави и Бохемия, която през това време е силно доминирана политически

и културно от немците5. Това е логиката на разсъждение и историческия път,

5 Така  например  баварския  крал  Лудвиг  I  (1825-1848)  построява  голям  комплекс  от
панорамни сгради, прославящи достойнствата на „немския народ“, който нарича „Валхала“
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през  който  тя  е  минала,  за  да  се  достигне  до  немския  тип  нация  –

„етническата нация“. Така немската етническа нация, чрез няколко войни и

множество политически ходове, успява да се обедини през 1871 г.  в една

Германска  империя,  възглавена  от  пруските  Хохенцолерни,  които  освен

крале  на  Прусия,  се  сдобиват  с  още  една  титла  –  „Немски  император“.

Титлата, както и при Луи XIV, не е без значение. Първоначално Вилхелм I

иска  да  се  титулува  „Император  на  немците“,  но  неговите  съветници

възразяват с довода, че по този начин би предявил претенции към не малка

част  от  населението  на  Австро-Унгарската  империя,  а  това  би  създало

ненужно политическо напрежение. Така се стига до компромисния вариант

„Немски император“ (Deutscher Kaiser).Това е показателно за настроенията

на  това  време  –  Хохенцолернът  не  желае  да  се  титулува  император  на

някаква територия, защото не се самовъзприема като такъв, той е император

именно на немците, на етническата немска нация.

Пътят на италианското обединение следва същата логика – етнически

и културно еднородни хора живеят в много и различни държави, желаят да

„добият“  своя  етническа  държава  (държава-нация)  и  след  серия  войни  и

политически ходове успяват през 1861 г. (и окончателно през 1871 г.). 

Ако  при  френския  модел,  или  при  гражданската  нация,

принадлежността  към  нацията,  поне  формално,  не  зависи  от  културната,

етническа и езикова принадлежност на индивида, то именно това е водещия

фактор  при  немската  (етническата)  нация.  Стремежът  за  „добиване“  на

държава-нация, чието начало е поставено през 1789 г., бива „избистрен“ и

доразвит чрез немския прочит за строеж на нация. С времето този тип нация

се  оказва  особено  издръжлив  и  случайно  или  не,  но  болшинството  от

европейските държави могат да бъдат наречени държави-нации. 

(построен  в  периода  1830-1842  г.).  Във  „Валхала“  са  поставени  бюстовете  на  всички
(предадени от него за) знаменити представители на немския народ (военни лидери, поети,
учени), без оглед на това какво поданичество имат и в коя държава са живели. Така във
„Валхала“ се озовават бюстове не само на баварски, саксонски, вюртембергски, пруски и
австрийски поданици,  но и на руски, френски, датски, шведски и прочие.  Иначе казано
комплексът „Валхала“ в Бавария не прави нищо повече, освен това да преповтаря немското
разбиране за нацията: нацията се основава на „кръв“, език и култура, тя не се ограничава от
държавни граници, които не са водещи в определянето на това кой е немец (или унгарец,
датчанин и пр.), те са само и единствено маркер на края (началото) на държавността.
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* * *

Друг вариант  на  този  вид  формиране  на  нация,  е  формирането  на

нация в „чужда“ държава, или държава, в която политическото и културното

господство,  се  упражнява  от  етнос,  различен  от  този,  който  се

„самоизгражда“  в  нация  или  се  самоосъзнава  като  такава.  Пример  за

подобно  национално  строителство  може  да  се  намери  в  лицето  на

балканските  нации,  които  са  „самоосъзнати“  като  такива  в  рамките  на

Османската  империя.  При  тях  собственото  осъзнаване  почива  на

осъзнаването и отчитането на различността между балканските християни,

от една страна, и турците мюсюлмани, от друга. Турците са хората, които

говорят чужд и непознат език, които изповядват чужда на общоевропейската

традиция религия, те са носители на чужда и коренно различна култура – те

са номади (поне в периода на Завоеванието), многоженци и т. н. Освен това

турците  не  създават  Султанска  академия  на  науките  и  не  й  поръчват  да

издаде речник на турския език. Така, при липса на спойващо средство между

християните и чуждоезичните иноверни и инородни турци, българи, сърби и

гърци осъзнават себе си не като носители на общи дадености (каквито са

бургундците, гасконците и нормандците във Франция, всички те поданици

на краля в Париж), а преди всичко като хора на различните езици,  които

освен по езиков признак, се различават от господстващия в политически и

културен смисъл етнос и по религиозен. Нещо повече, и българи, и сърби, и

гърци, приемат „падането“ си под турска власт травматично: за тях фигурата

на султана  в  Константинопол  не  е  достойна,  за  да  бъде  припозната  като

„свой“ господар. 

Самата  нормативна  уредба  на  теократичната  Османска  империя,

разделя султанските поданици по религиозен признак, като по този начин

допълнително  отчуждава  християните  (и  евреите)  от  мюсюлманите.  По

силата на разделението (което все пак обединява всички православни народи

в един –  Рум миллет),  управляващите  в  Константинопол  спомагат  за  по-

лесното  си  господство  над  покорените  територии  и  народи  (по  подобен

начин Наполеон „окрупнява“ немския свят от около 350 до 42 държави), и
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едновременно с това изпълняват нормите на своята религия, според която

„неверниците“ (та били те и „хора на книгата“) трябва да бъдат поставени в

подчинено положение спрямо „правоверните“.  От друга страна,  обаче,  по

този начин предизвикват към себе  си немалко негативни настроения,  а  и

затрудняват сближението между религиозно различните народи.  Турският

султан ще остане до самия край на империята (1922 г.), чужд на неговите

християнски поданици. 

В тези условия се формират балканските нации – те са контрапункт

на „другите“,  с  които  живеят  в  една империя,  в  една  провинция,  в  едно

населено  място  дори.  Тъй  като  всички  те  (гърци,  българи,  сърби)  са

православни, основната разлика по между им, е езика, затова и именно той

се  превръща  в  най-първичния  носител  на  „националното“.  Все  пак

Османската империя е в непосредствен досег с модерния християнски свят,

преминал през революцията от 1789 г., през Наполеоновата ера, през все по-

силните модернизационни (т. е. насочени към „националното“) процеси и е

принудена да премине през нещо като модернизация, за да стои адекватна на

общия европейски фон. На Стария континент се запазват общо три империи,

„остатък  от средновековния  свят – Османската,  Хабсбургската  и Руската,

които по-бавно и по-късно са въвлечени в тези модернизационни процеси. В

тях протича успореден по време, подобен по резултат, но специфичен като

начин процес на формиране на модерни нации.“6

Формирането на балканските християнски нации протича подчинено

на  няколко  общи  характеристики.  При  този  процес  има  липса  на

антиклерикален  национализъм,  вместо  него  нациите  се  формират  в

съвършено  съзвучие  и  активно  взаимодействие  и  взаимно  подпомагане  с

Църквата.  Освен  това  балканските  християнски  народи  се  намират  в

непосредствена и ежедневна близост един с друг. Те всекидневно общуват

помежду си и в следствие на това развиват силно изразено усещане за „ние“

и за „другите“, различните от нас, т. е. балканските християнски нации са

етнически, следващи немския модел за (формиране на) нация.

6 Пак там, 248.
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*  *  *

  

Модерната  българска  идентичност  и  национализъм  „прохождат“

изпод перото на Паисий в края  на  XVIII век.  През 1762 г.  Паисий пише

своята „История славянобългарска“. В нея се откриват основните признаци

и  носители  на  националното  –  общ  език,  общи  исторически  спомени  и

култура. Така, ако през 1762 г. Паисий възкликва гневно „Защо се срамуваш,

неразумни, да се наречеш българин и да говориш езика си?“ като по този

начин извежда на преден план един от важните носители на „националното“

– езика, то султанския ферман от 1870 г. напомня другия важен носител –

религията. По този начин образът на „идеалния българин“ започва бавно да

добива очертания: той е българоезичен, той е православен-екзархист, той се

чувства съпричастен към българската история и традиция, българските царе,

патриарси  и  българските  мъченици.  Считам  за  нужно  да  обърна  малко

повече внимание на този образ на „идеалния българин“,  тъй като именно

нему (къде явно,  къде не)  се  пада централната  роля в  настоящия анализ,

както и в учебниците, на който този анализ се опира. Постигането му е и

желаният  краен  резултат  на  историческото  образование  в  училищата.

„Идеален  българин“  е  тъкмо този  индивид,  към  който  е  насочен „интереса“  на

българската  външна политика  от  1879 г.  до  1944 г.:  той е  етнически  българин,

ползващ  български  език  и  е  православен-екзархист.  Т.  е.  именно  това  е

идентичността, която българската държава припознава за „своя“. Тук се проявява

и един неизбежен недостатък в създадения образ на „идеалния българин“ –

той е толкова идеален, че изключва немалкото българи, които не се вписват

в  „идеалните“  рамки,  като  българите-мюсюлмани,  гагаузите,  българите-

патриаршисти,  а  до  някъде  и  българите,  изповядващи  някоя  друга

деноминация на християнството.7 Независимо от своите недостатъци, обаче,

„идеалният  българин“  е  плод  на  политическа  нужда:  първо,  „идеалните

българи“,  познавайки  се  един  другиму  на  база  на  своите  „идеални

показатели“, да се обединят и да сформират ядрото на модерната българска

7 Стоянов, Л. Нация, държава и институции, ИК Гутенберг, София, 2012. 253; Бужашка,
Б. Езикът като етнообразуващ фактор (Някои примери от България, Македония и Гърция). –
В: България – национална и европейска идентичност. Варна: Университетско издателство
на Варненски свободен университет, 2001. 47.
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нация,  на  чиито  плещи  се  пада  да  осъществи  Възраждането,  а  с  него  и

българската  независимост.  Т.  е.  „идеалният“  образ  е  нужен  за  да  се

мобилизира  критичен  минимум  от  отделни  индивиди,  което  да  даде

политическа  легитимност8 на  българските  интереси  в  рамките  на

Османската  империя.  Второ,  „идеалният  образ“  може  да  пропагандира

приближаване или отдалечаване (по разделителната линия Европа – Русия,

например)  на  българина  до  или  от  една  обществена,  народностна  или

политическа  група.  А  подобно  приближаване  или  отдалечаване  е  винаги

политически мотивирано.      

Разказът за миналото създава настроения за настоящето. Освен това и

поставя цели за бъдещето. Паисий използва това и казвайки, че българите са

имали царе и патриарси, подсказва на читателя идеята българите отново „да

се  сдобият“  с  царе  и  патриарси.  Т.  е.  той  „агитира“  за  българска

самостоятелност (независимост), което по същество представлява израз на

български национализъм. В този смисъл национализмът, пропагандиран от

Паисий, е градивен. Той е насочен срещу гръцката културна доминация и

турската  (османската)  политическа власт.  Но той и подсказва на четящия

или слушащия да защитава българската култура и да „построи“ българска

политическа  самостоятелност.  Това  е  пример  за  само  една  страна  от

българският  национализъм,  който започва  с  Паисиевата  история,  и който

лежи в основата на Възраждането и бива „наследен“ и надграждан след 1879

г. След тази дата около една трета от българите се сдобиват с (достатъчна)

политическа  самостоятелност,  която  им  дава  възможност  да  оформят  и

защитят  българската  национална  идентичност  за  нуждите  на  новата

държава. Към средата на XIX век Паисиевото наследство е вече окончателно

утвърдено  и  устойчиво  наложено  в  българското  самосъзнание,  т.  е.

българите  възприемат  своята  нация  като  етнорелигиозна,  а  не  като

„гражданска“ от френски тип. 

Политиката,  провеждана  от  модерната  българска  държава,  а  и

обществено-политическите отношения в обществото, са подчинени именно

8 Не  бива  да  се  забравя,  нито  да  се  подценява,  факта  че  в  основата  на  всяка  една
политическа  легитимност  стои  именно  този  критичен  минимум  от  подкрепяща
(заинтересована) маса.
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на тази модерна, възрожденска по произход, идентичност на етнорелигиозна

нация. Но нацията, етнорелигиозна или гражданска, има и други проявления

–  тя  може  да  бъде  част  от  едно  или  друго  политическо  (народностно)

семейство.  Как се вменява идентичност на цял един народ,  а  не само на

интелектуалното  малцинство  от  него,  затворено  в  отделни  бастиони  на

знанието  като  манастири  и  университети?  Чрез  силата  и  ресурсите  на

държавата; чрез начина на преподаването на историята в училищата. 

Училището  и  учебникът  по  история  като  инструмент  на

създаване на идентичност 

Историческият спомен, знанието за общото минало и произлизащото

от това чувство за един непрекъснат и неспирно надграждащ се „живот“ на

националната общност, са само част от националната идентичност. Другата

особено важна съставка  от  нея  е  не  просто  този  разказ  и  това  знание  за

историческото минало само по себе си, а  начинът  по който то се тълкува.

Тъкмо чрез тълкуванието на дадено събитие, действие или бездействие, та

дори  и  на  цели  епохи,  се  изграждат  внушенията  и  положителното  или

отрицателното  настроение  на  публиката  спрямо тези  събития,  епохи или

личности. Благодарение на тези  внушени  оценки и настроения се изгражда

националната  идентичност.  Тя  е  съвкупност  от  положителните  качества,

които  националната  общност  неизменно  си  самоприписва  като

принадлежащи й „по рождение“, както и от онези качества и достойнства, за

които е вменено на публиката, че са добити в хода на „битката“ й с всички

заобикалящи  националната  общност  „врагове“  и  „неприятели“.  По  този

начин се приема за даденост, че българите са „ученолюбиви“. Едновременно

с  това,  обаче,  чрез  тълкуванието  на  събитията  от  Българското

средновековие,  революционното  (въоръжено)  движение  и  Войните  за

национално  обединение,  се  създава  внушението,  че  са  и  „храбри“  –

например когато българската конница пристига на териториите на север от

Дунава и напада заварената византийска армия, на публиката е предложен

един разказ за героизъм, мъжество и сурова войнственост, които се изправят

срещу „лошите“ византийци.  По този начин хем българинът е представен
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като носител на редица добродетели,  хем еднозначно и безапелационно е

„разобличен“ и неговия „враг“,  у  когото се подсказва  нямо на  публиката

наличието на редица пороци.

Българските политически и обществени елити са добре запознати със

силата на тези внушения. Не са чужди и на знанието, че благодарение на

тези,  и  други  тем  подобни  внушения,  се  легитимира  (или  най-малкото

обяснява) дадена политика или политическо бездействие. Нещо повече: чрез

подобни, по същество идентичностни внушения, е възможно да се прикрие и

истинската  цел  на  политическото  действие  или  бездействие.  Ето  как

неизбежния изходен продукт от тази система на скачените съдове, е една

винаги  политизирана  (политически  мотивирана)  история  на  миналото  на

националната общност. Училищният учебник по история се явява един от

основните  и  най-лесно  разпознаваеми  инструменти  на  това  политическо

мотивирано вменяване на идентичностни показатели. Не бива да се забравя,

че училището е един от най-мощните лостове на държавата за „подсказване“

на идеи и създаване на настроения. Това е така защото то е задължително за

всички и защото „обектът“ му е впечатлителният и все още неоформен като

личност  млад човек.  Т.  е.  училището  достига  до  максимално  количество

деца, по-голямо от която и да е друга институция (дори и от армията, тъй

като тя се отнася само за единия пол), и училището дооформя светогледа,

морала и ценностите на тези деца. Разбира се, едновременно с това то си

поставя за  цел и да предаде минимално количество знания и умения на

подрастващите, които ще са им необходими в бъдещия им самостоятелен

живот.  Това  обяснява  защо  училището  е  едно  добро  начало,  от  където

можем  да  започнем  да  търсим  основите  на  модерната  българската

идентичност, тази която се „строи“ и развива в годините след създаването на

модерната българска държава. 

За да разберем, и преди всичко да осмислим по-добре причините за

своята  (текуща)  модерна  национална  идентичност,  е  нужно да  познаваме

идентичностната си „еволюция“ през годините.  Надявам се, че настоящия

текст ще бъде полезен в това отношение.        
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* * *

Училището  е  най-мощният  инструмент,  с  който  държавата  (т.  е.

елита) успява да достигне до всеки един свой отделен индивид и до всички

индивиди едновременно. Всеки един индивид, навършил нужната възраст,

„отбива“ определен със закон срок в държавните образователни институции.

В тях той получава отговор на въпроса „Кой съм аз?“, в тях и се запознава с

българският национален разказ, който учи кои сме ние българите, къде се

намираме  и  към  какво  се  стремим.    Ето  защо  „според  повечето

изследователи,  училищният  учебник  може  да  се  разглежда  като

„идеологически  продукт“,  като  средство  за  политически  контрол  на

властващата администрация от образованието,  или като стока и културно

благо  с  нетрайна  употреба.“9 Освен  че  учебникът  отразява  обществото,

което  го  създава,  „в  него  са  заложени  ценности,  начини  на  поведение,

стереотипи или идеологията, която характеризира господстващия начин на

мислене“. С други думи (говорейки специално за образованието по история)

в  учебникът  първо  се  изгражда  образът  на  едно  желано  и  „идеално“

общество,  и  след  това  на  подрастващите  им се  „подсказва“  да  бъдат,  да

строят и да опазват този образ. „В такъв смисъл учебникът е инструмент за

пренос  на  подбрани  знания  [...],  чрез  него  се  увековечават  ценности,

традиции,  норми  и  митове“10 и  именно  това  представлява  строежът  и

пропагандирането на националната идентичност. 

Модерната българска държава не прави изключение от това правило.

„На Българското княжество, като на всяка модерна държава през XIX век, е

дълбоко  присъща  индефициращата  и  социалномодернизираща  роля  на

училището, т. е. да формира не само съответстващ на модерността културен

и социален климат, но и национално самосъзнание.“11 Това е нужно за да се

легитимират българските обществени и политически елити, нужно е и за да

се постигне „сплотеност“  на обществото,  а  от там и по-висока степен на

9 Табакова,  К.  Учебникът по история – дидактически  аспекти.  София:  Университетско
издателство „Св. Климент Охридски“, 2013. 13.
10 Пак там, 13.
11 Радева, М. Училищното историческо образование в България (1878-1944). София: ИК
Гутенберг, 2008. 45.

320



обществена организация.  Но е нужно и за да се преодолее политическата

разпокъсаност  на  българският  народ  и  да  се  съхрани  неговата  културна

цялост. В този смисъл българското училище се изгражда като национална

институция, която концентрира „инструменти за изграждане и осигуряване

на  националната  идентичност  чрез  изучаване  на  предмети  от  групата  на

обществените  дисциплини“12 като  български  език  и  литература,  история,

география,  вероучение  и  гражданско  учение.  Взимайки в  предвид всичко

това  не  остава  и  грам  съмнение,  че  българското  училище,  освен  всичко

останало, представлява и идеологически инструмент на българската държава

за „превръщане на националната идея в част от гражданското съзнание на

младите поколения и на обществото“, в изграждане и защита на българската

национална идентичност, както и в легитимиране на обществения строй и

водената политика чрез същата тази национална идентичност.13 

Тук е мястото да се напомни, че във всяка страна, включително и в

България, официалните учебници се одобряват (или не) от държавата, т. е.

над тях се осъществява предварителен държавен контрол. В тях не „попада“

нищо неодобрено от държавата (в този смисъл учебниците представляват и

проявление на държавния, националния суверенитет),  а когато говорим за

учебниците по история (и литература), които представят желания от елитите

национален образ в „най-чист“ вид, това идва да ни каже много. Затова и

„учебниците са важен елемент, на който се гледа като на национален символ

и основен инструмент за интегриране на националната общност.“14 Ето защо

анализът  на  учебниците  по  история,  одобрени  от  Министерството  на

народното просвещение, и ползвани като такива в България в разглеждания

период от Освобождението до края на  XIX  век, считам за особено добър

източник   за  разбиране  каква  е  идентичността,  вменявана  от  българската

държава на подрастващите. 

За  да  се  добие  представа  за  основните  „страни“  на  вменяваната

национална идентичност е нужно в текстовете на учебниците да се открият

12 Пак там, 49.
13 Радева, М. Училищното историческо образование...; Радева, М. Културната политика на
българската  държава  (1885-1908).  София:  Университетско  издателство  „Св.  Климент
Охридски“, 2002.
14 Табакова, К. Цит. съч, 14.
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„лошите“  и  „добрите“  герои  на  националния  разказ.  „Лошите“  герои  са

нужни, за да се покаже на подрастващата публика всичко това, което тя не

трябва  да  бъде.  Но  също  така  и  чрез  тях  се  показва  контрастиращия

положителен образ на българина. Образът на „добрия“ герой е нужен за да

се покаже какви симпатии хранят българските обществени и политически

елити, а и към каква външна и вътрешна политическа „линия“ се стремят. От

друга страна този образ може да се приеме и за своего рода пропагандатор

на желаните от държавата положителни качества, които да се възприемат и

към които да се стремят подрастващите. В интерпретацията на сблъсъкът

между „добрите“ и „лошите“ се ражда специфичен национален разказ, който

от  своя  страна  провокира  създаването  на  определен  вид  национализъм,

който също може да бъде потърсен в разглежданите учебници. 

Институционално  формиране  на  модерната  българска

национална идентичност чрез  преподаваните образи в учебниците  по

история от 1879 г. до края на XIX в. Образът на Средновековието.

След описа на значението на преподаването по история за „градежа“

на  българската  идентичност  ще  разгледаме  някои  конкретни  примери  за

идентичностния строеж чрез учебниците по история. Най-старият български

разказ започва с описание на „старите жители на Балканския полуостров“ –

тракийци, македонци, илирийци и епироти. Първите две „племена“ „отпосле

се  погърчили“.  От  вторите  две  „е  останал  простий  до  сега  още  народ:

албанците или арнаутите.“15 В частност за българите се казва, че „нашите

прадеди,  славяните  са  дошли  в  Европа  из  Азия  (из  средната  й  част)  в

незапомнени времена. Никой не знае [...] кога е станало тяхното преселяване

на  Балканский  полуостров;  затова  те  се  гледат  като  коренни  жители  на

Европа.“16 За славяните („нашите прадеди“) се казва, че техните най-стари

„заниятия“  „са  били войната,  ловът  и  скотовъдството.  По-късно  у  тях  се

развило  доста  и  земеделието,  което  ги  привикнал  на  мирен  и  постоянен

15 Бобчев, С. С. Кратък учебник върху българската история от най-старо време и до днес
(за начални и средни училища според програмите в Българско). Пловдив: Издателство на
Христо Г. Данов, 1882. 1. (Нататък: Бобчев, С. Кратък учебник..., 1882)
16 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882, 1.
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живот.“ Бобчевият17 учебник от 1882 г. твърди още, че славяните са смесица

от  добри  и  „лошави“  качества  –  те  са  храбри,  добродушни  и

„гостоприемливи“,  но  „от  друга  страна  те  били недоволни и не  живеели

мирно и съгласно помежду си. Този им недостатък бил най-вредителен за

тяхното добро уреждане“18, иначе казано „раздробеността“ на славяните не

им  позволява  да  създадат  свое  собствено  държавно  формирование.  Този

дребен детайл има значение при по-сетнешните спорове относно това кой

кого  и  в  какво  е  разтворил.  Тази  констатация  за  липса  на  достатъчна

общностна самоорганизация сред славяните се открива и в други учебници:

„словените, ако и да били много и юнаци, попадали под другоземни народи,

които имали повече сговор.“19

Славяните  се  описват  като  една  голяма  еднородна  общност  от

индивиди, които в хода на времето заживяват в различни части на Източна и

Централна Европа, а с това и се построяват разликите между тях. Една част

от това славянско племе решава да се нарече „сърби“, други „поляци“ и т. н.

„Най-подир онези славяне, които преминали отсам Дунава, та се заселили на

Балканский  полуостров,  както  ще  видим,  се  нарекли  българе.  [...]  Както

видяхме,  ние  българите  сме  един  клон  от  голямото  славянско  племе,  от

което  са  русите,  чехите,  сърбите  и  др.“20 Другаде  се  казва,  че  южните

славяни населяват земята на юг от Дунав и те „се делят на два главни купа:

на българе (в Мизия, Тракия, Македония, источна Албания и една част от

Тесалия и Епир) и на сърбе.“21

679-та  е  годината,  която  се  посочва  за  началото  на  Аспаруховия

поход  към  Балканите,  където  среща  съпротива  от  страна  на  местните

славяни.  Изходът  от  тази  „съпротива“,  както  знаем,  не  е  в  полза  на

славяните. И все пак „от тогаз се явява на света тоз българский народ, който

17 Стефан  Савов  Бобчев  (1853-1940)  е  възрожденец,  участник  в  национално-
освободителното  движение,  общественик,  книгоиздател,  университетски  преподавател,
румелийски и княжевски политик.  
18 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 3.
19 Манчов,  Д.  В.  Учебник  Българска  история  за  средни  училища.  От  съчиненията  на
Гилфердинга, Иречека и други. Пловдив: Книжарница на Д. В. Манчов, 1884. 4. (Нататък:
Манчов,  Д.  Учебник  Българска  история  ...  1884).  Александър  Фьодорович  Гилфердинг
(Хилфердинг) (1831-1872) е руски лингвист, историк и славист. 
20 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 4-6. 
21 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 5-6. 
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и до ден днешен обитава полуострова и е от чисто славянско племе,“ но все

пак се уточнява, че  „лесно и скоро победителите българе се слели и стопили

с  победените  многобройни  славяни  и  съставили  един  народ  с  един

славянски или български език.“22 Въпросът с езика се решава в учебниците

от  XIX  век по особено  ултимативен  начин:  „Тези  славяне  говорели този

същи език, който говорим и ний сега, защото те са били нашите прадеди.“23

„Единството“  между  славяни  и  българи  е  представено  и  по  друг  начин:

„българите  преминали  Дунав  и  се  втурили  в  Мизия;  те  за  малко  време

обладали тая земя [...] и станали едно с туземците24 словене.“25 Види се, тази

трактовка  на  народностния  характер  на  българския  народ  се  запазва  до

самия  край  на  века:  „дружината  на  Аспаруха,  т.  е.  българите,  които  се

поселили между многото славяне в покорените си места, изгубили полека-

лека  народността  си  и  се  слели  със  славяните,  на  които  дали  името  си

българе. От тогава и до сега ний се наричаме българе, макар по език и нрави

да сме славяние.“26 

Тезата за „пълния славянски“ характер на българския народ остава в

сила до самия край на века – след като се описва хода на южните славяни и

се проследи процеса на заселването им, се заключва че „в разселването на

тези  славянски  племена  е  началото  на  нашия  народ,  началото  на  нашата

българска история.“27 Това е напълно разбираемо, имайки в предвид особено

силните чувства на признателност и (дори) страхопочитание към славянска

Русия в този период.  

* * *

Българските владетели присъстват в учебниците с малки описателни

„портрети“, изреждащи сметнатите за най-важни моменти от управлението

22 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 7.
23 Ганчев,  Д.  Учебник по българската  история.  За долните класове на гимназиите и за
трикласните общински училища. Пловдив: Издателство на Христо Г. Данов, 1892. 4.
24 Явно под „туземци“ авторът иска да каже „коренно население“.
25 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 8.
26 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 7.
27 Бобчев, С. С. История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища.
Пловдив,  Издателство  на  Христо  Г.  Данов,  1897.  14.  (Нататък:  Бобчев,  С.  История  на
българския народ... 1897)
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им.  Тези  портрети  започват  (съвсем  очаквано)  с  Аспарух28,  като

единственото  нещо,  което  се  казва  за  него,  е  че  е  повел  една  част  от

българите  към  Дунава  и  се  е  сражавал  в  безчет  битки.  За  Аспаруховия

наследник  „Терберий  или  Требел“  се  казва,  че  в  битка  с  Византия  е

разширил  „българското  господарство“  с  областта  Загорие.  С  това  и  се

изчерпва неговия портрет според Бобчевия учебник от 1882 г.29 Другаде на

Тервеловата фигура се вменява много по-голяма значимост и „юначество“.

„На негово време българите се усилили много. Казват, че Требел държал в

ръцете си съдбината на Византия.“30 Причината за тази тежка присъда не са

само  почти  не  стихващите  „латентни“  българо-византийски  войни,  но  и

Тервеловата роля след 716 г., когато „българите помогнали на византийците,

кога  арабите  били  обиколили  Цариград  с  тежка  войска,  от  сухо  и  море.

Българите отишли та се ударили с арабите, избили до 22.000 души от тях и

отбранили  византийското  царство  (718).“31 По  този  начин  българите

спасяват Европа от арабската заплаха. 

„Приемниците  на  Требеля  Кормисош  (Добре  или  Кормес),  Телец,

Сабин,  Боян,  Токт,  Телерик  и  Кардам“32 имат  повече  от  скромна  роля  в

Бобчевия учебник от 1882 г. – всичко, което се казва за тях е, че дължат

краткото си управление на постоянните войни с Византия, които отслабват

държавата и подтикват военната аристокрация периодично да ги сваля от

трона. Друг учебник от същия период – този на Манчов33 – проследява, до

колкото може, подробно българо-византийските стълкновения и разглежда

някои от изброените владетели малко по-детайлно. В него за „княз“ Телец,

например,  се  казва,  че  „бил  много  юнак  и  умен  човек.“34 Обърнато  е

внимание и на кан Телериг (761-777) за който се казва, че първият българин,

който приема свето кръщение.35  

28 Редно е да се спомене, че формално „се започва“ с Кубрат, но във всички разглеждани
учебници Кубратовата роля е повече от скромна, тя е сведена само до знаменития момент
със снопа пръчки на смъртния му одър.  
29 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 8.
30 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 9.
31 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 10-11.
32 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 8.
33 Драган  Веселинов (Димитър Василев)  Манчов  (1834-1908)  е  общественик и издател,
наследник на печатницата на Христо Ботев.
34 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 11-12.
35 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 14.
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Към самия край на века преподаването на този период от българската

история отново се свежда до бегло споменаване на имената на владетелите и

до  изброяване  на  дълъг  списък  от  българо-византийски  битки.  Това

изреждане  на  имена  и  битки  завършва  с  късото  заключение,  че  „през

всичкото време от Тервеля до Крума [...] българската държава не могла да се

развива  така  правилно,  както  се  подкачи  при  Аспаруха  и  продължи при

Тервеля. [...] Династията на Дуло или Дулоиди, както видяхме, се свалила и

избила;  едни  панове  се  изгонвали,  други  убивали,  трети  побягвали  в

Цариград. Таквоз е горе-долу времето, което последва от Тервеля, па чак

догде  се  яви  на  сцената  великий  Крум  или  Каран.“36 Като  цяло

съдържанието  на  всички  разгледани  учебници  от  този  период,  оставая  у

четящия  натрапчивото  усещане,  че  въпросните  владетели  присъстват  в

българската история с единствената цел да „запълнят“ времето от „великия“

Тервел до „великия“ Крум. 

След  този  „бърз“  разказ  за  бунтове,  битки  и  честа  смяна  на

царстващия  владетел,  разказът  се  насочва  към  силната  фигура  на

„знаменитий и силен господар Крум (Гръм) или Каран, който бил неуморим

в боевете си.“37 Почти митичния характер на Крумовата фигура се долавя и в

Манчовия  учебник  от  1884  г.,  според  който  след  предходния  период  на

относителна  нестабилност  „станал  княз  войводата  на  аварските  българи,

силний  и  страшний  Крум  (Гръм,  Каран)“38,  който  присъединил  към

българската войска славяните и „страшните“ авари. Добри Ганчев39 пише за

„непобедимий юнак Крума.  Когато този български цар наследил баща си

Кардама,  държавата му била цяло Влашко и Северна България,  до Стара

планина;  а  когато  умрял,  той  оставил  царството  си  разпространено  до

самите стени на Цариград и върху цяла Македония.“40 Кан Крум присъства в

учебниците не само като „страшен и непобедим юнак“, но и като първият

български владетел,  който налага  „официални“  закони в  държавата  си.  В

36 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 25.
37 Бобчев, С. Кратък учебник..., 1882. 9.
38 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 15.
39 Добри  Ганчев  (1854-1936)  е  предосвобожденски  възрожденец,  екзархийски  секретар,
общественик,  учител  по  български  език  на  княз  Фердинанд  и  княжевското  семейство,
преподавател по история във Военното училище, автор на мемоари.
40 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 7.
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този дух се казва, че „неговото царуване се отличава в много неща от това на

предшествениците му. От българските господари, той първи е разбрал, че на

България  е  необходимо  господарствено  устройство“41,  което  води  до

прокараните от него закони, административни промени и приобщаване на

славяните към управлението.

Тук може да се спомене един любопитен факт – този изключително

важен за Крумовото управление момент е напълно пропуснат в Ганчевия

учебник  от  1892  г.  Докато  другите  автори  рисуват  портрета  на  Крум  с

неговите  военни  победи  и  законодателна  дейност,  Добри  Ганчев  се

ограничава само и единствено с разказ  за многото български победи над

Византия, постигнати през време на Крумовото управление. 

* * *

След портрета  на  кан  Крум,  показващ го  в  изцяло  положителна  и

„юнашка“  светлина  на  войн-победител  и  законодател,  разгледаните

учебници  или  „пропускат“  да  запознаят  учениците  с  двама  български

владетели (Маламир и Пресиян), като и за кан Омуртаг е отделено съвсем

скромно  място  от  няколко  реда,  или  им  отделят  съвсем  малко  място  и

внимание. Вместо това разказът продължава „направо“ с християнизирането

на България и с  владетелите и личностите,  асоциирани с него.  Отделя се

специално място на  светите  братя  Кирил и Методий,  но,  разбира  се,  във

фокуса на текста се поставя княз Борис I (852-889). 

Независимо дали авторите ни запознават първо с живота и делото на

Кирил и Методий или с личността на Борис, всички се съгласяват, че тези

нови български герои са изцяло положителни. Любопитно е, обаче, че около

изключително  важната  фигура  на  княз  Борис  за  българската  история,

липсват  каквито  и  да  е  суперлативи,  целящи  да  му  вменят  някаква

героичност.  Никъде в  разглежданите  учебници не  може да  се  прочете  за

него, че е „страшен и непобедим юнак“, но за сметка на това навсякъде се

отбелязва,  че  „в  неговото  царуване  в  България  са  станали  две  важни

41 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 28.
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събития: 1. Тогаз българский народ се покръстил, като отишел по примера

на царя си Борися; 2. Пределите на държавата доста се разширочили. Тези

две събития  съставляват  отличителните  черти  на  Борисовото  царуване.“42

Сетне се дават причините, довели до Борисовото решение за Покръстването,

които  твърде  често  биват  смесица  от  разумно  звучащи  доводи,  до

полумитични разкази. Отбелязва се, че българският владетел, който бил все

още  „язичник“  „гледал  наоколо  си  силни  християнски  съседи:  франки,

моравини и гърци. Нему се струвало, че християнските царе някакси излизат

по-силни  от  него,  па  и  държавите  им  са  по-укрепени  и  обогатени.“43

Поставен  в  тази  християнска  среда  кан  Борис решил,  „че  не  е  зле  да  се

покръсти и сам той и народът му цял да приеме християнската вяра.  [...]

Дълго време мислил той какво да прави и най-подир наумил, че ще бъде

най-добре  за  държавата  му  да  приеме  християнството.“44 Това  е

„рационалното“ обяснение  за  нуждата  от Покръстването  – на България и

нейния  владетел  християнския  мир  гледа  като  на  неравностойни.  В  този

смисъл  приемането  на  християнството  е  чисто  политически  акт,  който  е

„най-добър  за  държавата“.  Другаде  се  дава  „по-митично“  тълкувание  на

събитията:  след  редица  безславни  битки  „България  я  сполетяло  страшен

глад и мор; народът гинел, та княз Борис се сбъркал и не знаел що да прави.

[...] Той мислил,  че  това  тегло е Божие наказание,  пратено  нему,  защото

видял истината и не я повяровал.45 Княз Борис се помолил на християнский

Бог  и  тутакси  народното  тегло  поулекнало.  [...] Княз  Борис  поверовал  в

Христа.“46 Независимо от причините, които се дават, фигурата на кан/княз

Борис във всички разглеждани учебници се радва на изцяло положителна

оценка, въпреки че не се пропуска да се спомене, че е загубил всички войни,

които е водил. 

На  Болярския  бунт  и  краткото  и  злополучно  управление  на  княз

Владимир Расате  (889-893) не  се  отделя много внимание.  За  болярите  се

42 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 34.
43 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 16.
44 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 16.
45 Истината, в която не „повяровал“ добрият кан, му се била подсказала на няколко пъти от
разни близки и далечни християнски проповедници.
46 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 28.
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казва,  че  остават  недоволни  от  сближението  с  Византия,  подобно  е  и

обяснението за предателството на християнската  вяра от страна на новия

монарх. 

Въпреки бунта княз Борис „имал ягка и решителна воля“ и наказал

„главатарите с жените и децата им.“ Тук се открива един интересен момент,

отбелязан от всички учебници, макар и да е представен по различен начин:

„Така се е принесло у нас християнството, което е имало и тази добрина, че

е свързало още повече християнските славяни с новопокръстените – и така е

отървало първите от погърчвание, особено като се изнамерила и българска

книга.“47 „Интересното“ се състои в това, че въпреки декларираната „пълна

сляванска“  същност  на  българския  народ,  все  пак  се  говори  и  за

„християните  славяни“,  от  една  страна,  и  за  „новопокръстените“

(неславяни?) от друга.    

Образът  на  братята  Кирил  и  Методий  е  бил  всякога  важен  и

интересен  за  българския  национален  разказ.  Те  се  свързват  с

християнизацията на българите, с православната църква в България, освен

това те и са едни от малкото интелектуалци, които намират място в разказа

за  Българското  средновековие.  И  при  всичко  това  те  са  поданици  на

византийския император. Затова е и естествено отношението на българската

историография към тях да е своего рода специално. 

В  самото  начало  на  организираното  (от  българската  държава)

обучение  по история  се  заявява,  че  „има  двама  братя  българе  от  Солун,

които са живели във времето на Бориса, и на които всички славяне во веки и

веков трябва да бъдат признателни.“48 Другаде се казва, че „тия два брата

били синове на един болярин от Солун на име Лъв“49 без да се уточнява

народността  им  (му).  Затова  пък  през  1892  г.  Добри  Ганчев  пише,  че

„двамата братя Кирилл и Методий биле българе по народност, родом от гр.

Солун.“50 И ако през 1882 г. Стефан Бобчев нарича братята българи, то в

учебника  си  от  1897  г.  се  въздържа да  им вмени българска  народност  –

47 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 17.
48 Пак там, 19.
49 Манчов, Д. Учебник Българска история ... 1884. 21.
50 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 13-14.
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вместо това ги нарича „двама братя, родом славяни, от Солун.“51 Според мен

тези интерпретации за произхода и националната принадлежност на братята

не е без значение, защото показва поне едно важно нещо. Това нещо е, че

българите,  подобно  на  много  други  европейски  народи,  не  са  особено

склонни да приемат в своя национален разказ (положителни) герои от друга

езикова, народностна и пр. принадлежност. Това, от друга страна, ни подсказва

друго  важно  нещо  –  българският  народ  е  етнорелигиозна,  а  не  гражданска

(политическа) общност.  Оттам и желанието Солунските братя да бъдат  едни

от нас. 

Ако  произхода  на  светите  братя  предизвиква  противоречия  у

българските изследователи, то тяхното дело безапелативно се оценява в една

изключително положителна светлина.  Във всички разгледани учебници за

най-важен техен принос се посочва улесняването на християнизацията  на

страната,  както  и  изнамирането  от  тях  на  славянска  писменост,  която

„даряват“ на България. Именно чрез писмеността, създадена от тях, за сетен

път някои автори уеднаквяват „българин“ със „славянин“. Солунските братя

„съставили славянско (старо-българско) азбуки (862 год.)“, с което „азбуки“

„Кирилл  и  Методий  са  направили  най-голямо  добро  нам  и  на  цялото

славянство.  [...] Това  старо-българско  писмо  преминало  у  всички  други

близки  нам  славянски  народи.“52 Изрази  като  „славянско  или

старобългарско“, „други славянски народи“ и пр. недвусмислено вменяват у

учащия славянската идентичност за българския народ. 

Други  автори  не  бързат  с  лека  ръка  да  сложат  знак  за  равенство

между  славяни  и  българи  и  говорят  за  постепенното  проникване  на

богослужението на славянски език, както при „византийските славяни“, така

и при „българските славяни“53, които били приели християнската вяра много

преди  Борисовото  покръстване.  Иначе  казано,  по  един  полунезабележим

начин, все пак се прави разлика между българите и славяните.  

* * *

51 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 38.
52 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 20.
53 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 22-23.
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Във всеки увлекателен разказ се откриват много и различни герои.

Едни  от  тях  биват  положителни,  други  отрицателни,  предизвикващи

ненавистта  на  публиката.  Трети  биват  почти  безлични  и  повече

наблюдатели, отколкото участници в сцените, които се разиграват пред тях.

Българският национален разказ, представен ни от неговите автори от края на

XIX  век,  се  намира  в  пълно  съзвучие  с  това  „правило“  за  интересна  и

увлекателна  история:  в  него  се  откриват  както  значими  и  изцяло

положителни фигури, така и такива, които предизвикват у нас (меко казано)

неодобрение.  Тук-таме в него са намерили място и някои „малки“ герои,

които не остават в историческия спомен с нищо друго, освен с името си и

периода на царстването си.

Личността и делото на цар Симеон I (893-927) са издигнати в култ от

българската историография. В култ е издигнат и в първите учебници след

1879  г.  В  тях  четем,  че  „той  бил  високоучен  господар  и  можел  да  се

надпреваря по учеността си с всекиго от своите съвременници“54, и че „цар

Симеон, най великий от българските царе, гледал да бъде водач и просветач

на народа си.  Тоя „книголюбивий“ цар поставил България на най-горний

степен на нейното духовно развитие“55, с което с право е наречен „Велики“,

и  с  право  неговото  управление  се  приема  за  Златен  век.  За  Златен  век,

впрочем,  говорят  всички разгледани  учебници,  което  идва  да  покаже,  че

това не е оценка,  която към началото на модерната  българска държава, е

вече  устойчиво  наложена.  Следва  запознаването  на  публиката  с

„бляскавите“  Симеонови военни победи,  с  непрестанното разширяване на

териториалния обхват на българската държава под неговото „премъдро“ и

„юнашко“ управление.  Някои автори (Манчов, 1884 г.)  ни запознават и с

блясъка на неговата столица,  със силата на неговите боляри, „войводи“ и

„заповедници“. Във всички разгледани учебници цар Симеон е представен и

със своята книжовна и просветителска дейност, като споменават имената на

хора като Йоан Екзарх и Черноризец Храбър.

54 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 22.
55 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 37.
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Общата  констатация  за  Симеоновото  царуване  е,  че  „това  е  най-

бляскавата страница в цялата българска история. Никога българский народ

не се е прочул по делата и юначеството си така много, както през времето на

цар Симеона; никога България не е добивала такива широки граници, както

в царуването на този велик господар.“56 Никога не се е прочул българския

народ,  както  тогава.  Никога  не  е  била  България  такава,  както  тогава.

Повтаря се натрапчиво (във всички учебници) това „никога, никога, никога.“

По  този  начин  не  просто  се  извисява  фигурата  на  цар  Симеон  на  един

съвършено  недостъпен  за  простосмъртните  пиедестал,  но  и  се  прокрадва

един ням ужас, че „никога“  преди и  след  него не е било и няма да бъде

„така“. Цар Симеон безспорно е един от „големите“ герои на националния

разказ.  Той  е  представен  като  войн-победител,  просветител  и  човек  със

смели идеи  и  цели  (например  желанието  му да  седне  и  на  византийския

престол  или желанието  му да  обедини всички славяни на  Балканите  под

скиптъра си). Любопитно е,  че не се обръща кой знае какво внимание на

факта, че Симеон е първия български владетел, който се сдобива с царска

титла.

Следващият образ, представен в учебниците, е този на Симеоновия

наследник цар Петър I (927-969). „Петър бил слаб и недостоен да управлява.

Той обичал да си седи у дома мирно, кротко, да ходи на лов и на други

развлечения,  но  да  укрепи  царството  си,  той  бил некадърен.“57 Той  „бил

толкова малко способен  да наследи  славата  и могъществото  на  татка  си,

колкото бил чужд на неговата войнствена ярост и лютост;  като че течала

друга  кръв  в  неговите  жили.“58 Изгражда  се  образа  един  съвършено

неспособен монарх, срещу който един по един, „раздразнени“ от неговата

некадърност,  въстават неговите  боляри и военноначалници.  От вменената

му некадърност се възползват и всички външни врагове на България (сърби,

хървати, маждари и византийци), които периодично я нападат и разпокъсват.

През време на Петровото царуване за пръв път устойчиво започва да

се  говори  за  „византийската  лукавост“.  Случайно  или  не,  но  с  тази

56 Ганчев, Д. Учебник по българската история… 1892. 16.
57 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 30.
58 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 48-49.
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„лукавост“ се обяснява нахлуването на киевския княз Светослав I (945-972)

в България: византийците, доволни от несгодите на България, „се обърнали

към вечната си лукава политика и от далечний север повикали на помощ

руский  княз  Светослава“59 с  цел  да  нападне  северните  български  земи.

Всички разгледани учебници са пестеливи относно Светославовите мотиви

да  нападне  България,  ограничават  се  само  до  опис  за  хода  на  военните

действия  на  руси,  българи  и  византийци. Възможно  обяснение  за

омаловажаването  на  руската  интервенция  в  България,  е  факта  че  през

деветнадесетия  век  руското  влияние  в  младата  държава  е  във  възходящ

период. 

Разгледано  е  и  богомилството,  което  се  появява  в  този  период.

Отношението към него не е задължително негативно, то се представя като

„източно учение“, което е намерило почва в България поради вътрешната й

несигурност в този период.  Все пак се отчита факта,  че то допълнително

допринася  за  отслабването  на  царската  власт  и  за  „засилването“  на

многобройните бунтове и въстания през Х век.

По този начин баща и син се поставят на двата противоположни края

– единият е „страшен и юначен“, „най-учен сред учените“, войн-победител,

творецът на Златния век. Другият е „некадърен“. Той обича да ловува и да се

забавлява и е чужд на държавните дела. През неговото управление България

се отслабва, разпокъсва и губи престижа и силата си. Тук посланието към

публиката  е  „бъдете  като  Симеон  –  образовани,  трудолюбиви,  дейни  и

смели.  Не  бъдете  като  Петър  –  отдадени  на  глупави  удоволствия  и

незаинтересовани за хода на общите дела.“  

* * *

След злополучното  управление  на  антигероя  Петър учебниците  ни

представят трагичния и в известен смисъл героичен образ на цар Самуил

(997-1014).  След  поредицата  от  нещастия,  които  сполетяват  България  в

Петрово време,  държавата  се  оказва  фактически  разкъсана.  Византийците

59 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 34.
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успяват  да  си  върнат  всички  земи  на  юг  от  Стара  планина  (Тракия).

Северната част от българското землище се намира под постоянните удари на

всевъзможни  нашественици  и  българската  власт  там  е  фактически

преустановена. В този тежък момент, по силата на ред случайни и не чак до

там случайни закономерности, на българския трон сяда един очевидно силен

духом и решителен човек, комуто, уви, въпреки привидната му сила се пада

да доведе самостоятелната българска държавност до нейния завършек.

Учебниците от XIX век ни показват един Самуилов образ, потопен в

известна  доза  мистерия,  несигурност  и  предполагаеми  тъмни  страни  –

съвсем в съзвучие с времето, в което царува. Според разгледаните текстове

Самуил бил най-малкия син на някой си Шишман Мокри, който „основал

царство“ със столица София.60 Според Манчов в смутното време след Петър

„българите  [...] си избрали за войвода Давида, Мойсея, Аарона и Самуила,

синове  на  цар  Шишмана.“61 През  1892  г.  и  Добри  Ганчев  пише  за

възкачването на трона на „Шишмановия син“ Самуил.62 Това се интересни

„плаващи“  интерпретации  за  Самуиловия  произход,  които  показват

развитието на историческата наука.63 

Ако в интерпретациите за Самуиловия произход откриваме известна

несигурност,  то  относно  цялостната  оценка  на  неговата  личност   не  се

забелязват  кой  знае  какви  противоречия  –  цар  Самуил  е  „един  от  най-

славните и най-великите български господари“64. Според Манчов той е „най-

юнак“.  Според  Ганчев  е  „господар  храбър,  великодушен,  веротърпим  и

милостив.“65 Все пак въпреки тези положителни качества в неговата фигура

се откриват и някои твърде нелицеприятни страни. Пример за това е цената,

която плаща за да обедини разпокъсаните български земи под скиптъра си –

той „погубва брат си Аарон заедно с цялата му челяд“ и по този начин става

60 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 37.
61 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 57.
62 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 28.
63 В съвременната историография липсва подобен „мокър“ представители на Шишмановци.
Вместо този мистериозен Шишман Мокри съвременната историческа наука посочва комит
Никола (управител на Средец) за баща на цар Самуил. Пример за това може да се открие
тук:  Андреев,  Й.  Българските  ханове  и  царе  VII  –  XIV  век.  Историко-хронологичен
справочник. София: Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1988. 83.
64 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 37.
65 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 28.
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„еднодържавен“ цар на цяла България. Този тъмен момент е представен по

различни начини, но с еднакъв смисъл, във всички учебници. 

Цар  Самуил  е  представен  като  войн  и  обединител,  положителен

герой,  носител  на  (пропагандираните)  български  достойнства  като

решителност и отдаденост към държавата. В голяма степен това е възможно

благодарение на противопоставянето на цар Самуил с колективния образ на

гръцката  /  византийската  „лошотия“,  построен  в  лицето  на  император

Василий II Българоубиец (976-1025). Ако до този момент „подмятанията“ за

лошата  „византийска  лукавост“  се  срещат  тук-таме,  но  не  успяват  да  се

превърнат  в  основен  мотив  на  историческия  разказ,  то  тук,  с  този  урок,

образът на „лошия“ грък / византиец бива детайлно представен, и в известна

степен наложен устойчиво. „Василий решил да пороби България, та как и да

било.  Тоя  грък  [...] зел  твърде  справедливо  названието  българоубийца.“66

Освен че византийският император е наречен „този грък“, и империята му е

наречена  просто  „Гърция“ (например  в  Манчовия  учебник  от  1884  г.).

Говори се изключително за „гърците“, „гръцката войска“ и „гръцкия цар /

император“. Не бива да се забравя, че в края на XIX век неприятният спомен

за  фанариотското  „присъствие“  в  българските  земи  е  все  още  жив  (още

повече,  че  всички  тези  автори  са  противостояли  активно  на  това

„присъствие“  преди  Освобождението).  В  тази  светлина  вменяването  на

византийците  ултимативна  гръцка  идентичност  става  разбираемо.

Същинският  смисъл  на  това,  което  ни  казват  учебниците,  е  българската

етническа общност (и в частност нейното бъдеще в лицата на учениците,

които са слушали тези уроци), да отстоява всячески своята идентичност и

култура,  независимо  къде  се  намира  тя  (в  или  извън  границите  на

Княжеството).  Отговаря  се  и  на  въпроса  „Защо?“:  защото  българите  са

понесли „безчет“ мъки в миналото, защитавайки своята общност и култура.

И защото „поробителят“, в този случай, е същият този, който се опитва да ги

„пороби“ и през XVIII – XIX век – гърците / фанариотите. 

Негативното отношение към „гърците“ не подлежи на съмнение. Не

само  че  „всички  укрепени  места  и  всички  служби  минали  в  ръцете  на

66 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 40.
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гърците“,  но  и  „в  управлението  се  подкачали  големи злоупотребления“67,

чиито  извършители  са  пак  „гърците“.  Ако неодобрението  на  Бобчев  към

византийския период от българската история е неоспоримо, то при Манчов

то  придобива  почти  апокалиптични  размери:  той  заключва,  че  в

продължение на 167 години „всичкий Старопланински полуостров робовал

на Византия.“68 Да се „робова“ някому е мъчно и грозно. В голяма степен

това е и образът на „гъркът“ в този период. 

Образът на „лошия“ грък-византиец съвсем не се ограничава само до

„гръцкото робство“, той се открива надлъж и нашир в простора от (най-вече)

XII век,  та  чак  до  следосвобожденска  България.  Следното  е  „страничен“

пример за  това:  при описването на събитията  от късния  XIII век Манчов

пише за един Лъжеивайло, който играе ролята на нещо като „защитник“ на

българите в Тракия, които по това време се намират под съвместните удари

и набези на византийци и вече появилите се на Балканите турци. Но, уви,

„наскоро и тоя войвода загинал в тъмницата от неверните византийци, а не

от  турците.“69 Т.  е.  единоверците-византийци,  от  които  се  очаква  да  се

изправят срещу общия враг – разбойническите групи на друговерците турци,

които  опустошават  региона,  се  оказват  „неверни“  и  именно  те  погубват

добрия герой, а не турците. 

Акцентът в периода на „гръцкото робство“ се поставя върху опитите

на българските  елити и народ да се освободи – преследват се бунтовете,

въоръжената съпротива, както и злополучното „произвеждане“ на няколко

български „царе“ в този период, от които се очаква да поведат масите до

светлата победа.  

„Освобождение  от  гърците“  и  възходът  на  Второто  българско

царство.  Упадък  на  Второто  българско  царство.  Загубеното  царство,

„храбрите“ турци и „лошите“ гърци.

В урок, озаглавен „Освобождение от гърците“ от 1882 г. Бобчев ни

запознава  с хаотичното вътрешно положение на византийската  държава в

67 Пак там, 45.
68 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 67.
69 Пак там, 102-103. 
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този  период,  а  след  това  и  с  двамата  братя  Асеневци,  които  оглавяват

българското  негодувание  спрямо отслабената,  неефективна,  пък  и  чужда,

византийска власт. По този начин се започва разказа за възхода на Второто

българско царство.  

За  двамата  братя  се  казва,  че  са  „от  царски  корен“.  Асен  „бил

предприемчив юнак и безстрашлив“, а „Петър бил умен, мислял и гледал на

далеч,  макар  и  да  не  бил  толкова  юнак.“70 Това  разделно  вменяване  на

„юначни“  и  „мирни“  добродетели  на  двамата  братя  се  открива  и  в

останалите  учебници  („Асен  бил  един  човек  решителен  и  безстрашен;  а

Петър,  който  бил  по-стар,  бил  даровит  човек,  но  не  бил  до  толкова  с

войнишко  сърдце.“71)   Поведеното  от  двамата  братя  въстание  се  изправя

срещу  „гръцката  войска“  и  „гръцкия  цар“,  т.  е.  отново  „лошите“  са

„гърците“, а не за византийците. 

Дава се дълго описание на славните битки, геройство и съуправление

на двамата братя цар Иван Асен I  (1190-1196) и цар Петър IV (1185-1197),

прославящо геройството им, държавните им качества и контактите им със

Свещената  Римска империя,  които умело използват  в  полза  на  България.

Този изцяло положителен и в известен смисъл епичен разказ, е завършен с

описание на териториалното разширение на българската държава през време

на управлението на първите Асеневци.

Следва  образът  на  цар  Калоян  (Иваница)  (1197-1207),  „който  бил

непримирим враг на гърците,“72 „той приличал на брат си Йоана, но бил по-

жесток,  по-свиреп  от  него  и,  освен  това,  имал  несравнимо  по-голям

държавен ум.“73  Види се жестокостта, когато се „пришие“ към личността на

някой „заслужил“ владетел, се счита (се представя) за позитивно качество. С

Калояновия „флирт“ с Папството в Рим се показва неговата държавническа

мъдрост;  чрез  войните  с  „латиняните“  и  „гърците“  този  държавнически

образ се допълва с образа на жесток войн-победител. Все пак се прави опит

жестокостта  му  да  се  оправдае  и  „смекчи“:  „казват,  че  той  отмъстил  за

избиването  на  българите  от  императора  Василий  II:  оногози  нарекли

70 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 48.
71 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 68-69.
72 Пак там, 74.
73 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 40.
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„Българоубийца“,  а  той,  Калоян,  искал  да  го  нарекат  „Гръкоубийца“.74 С

това,  освен  всичко  друго,  се  добавя  и  известна  доза  романтичност  към

Калояновия образ – освен държавник и войн, той е и „правдив“ отмъстител.

„Гърците“ остават основния враг на българите дори и след смъртта на цар

Калоян.  Съществуват  различни  (съвременни)  хипотези  за  неговата

преждевременна смърт, сполетяла го през време на една от безбройните му

войни  срещу  византийците.  Най-интересно  е  твърдението  в  Ганчевия

учебник от 1892 г., където се казва, че скоро след като се открива тялото на

царя в полевата му палатка „се разпръснало известието, че св. Димитрий,

защитникът  на  Солун,  собственоръчно  пробол  българския  цар.“75 Един

значим български цар се сдобива с един значим убиец... грък. 

След  Калояновата  смърт  следва  сравнително  кратък  период  на

управление  на  узурпатора  цар  Борил  (1207-1218),  комуто  не  е  отделено

почти  никакво  място  в  учебниците.  Затова  пък  се  отделя  специално

внимание  на  цар  Иван  Асен  II  (1218-1241),  „син  на  старий  Асен  I,  най-

великий от Асеневците“76.  Всички автори слагат  акцент  на това,  че Иван

Асен  II наследява  царството  в  „разсипано  състояние“  и  благодарение  на

мъдрото си държавническо управление успява да заздрави държавата  във

вътрешен план, както и да „разширочи крайнините на българското царство

до такава  широчина,  каквато  то  нямало  вече  няколко  века,  и  до  каквато

отпосле то вече не достигнало никога.“77 Общата оценка за Иван Асен II е,

че  той  е  „справедлив  и  миролюбив  господар“78,  който  вместо  да  води

безкрайни войни с византийците (каквото, комай, е основното занимание на

българските владетели),  се заема с вътрешното уреждане на царството си.

Все  пак  духът  на  времето  изисква  своето  и  този  „миролюбив  господар“

воюва  не  веднъж  със  своите  съседи  –  византийци,  латинци  и  маджари.

Макар  и  „малко“  на  брой,  битките  му  са  успешни,  носещи  слава   и

териториално разширение на българската държава и династия. Това идва да

покаже друг пример за пропагандирани български позитиви – владетелят не

74 Пак там, 44.
75 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 44.
76 Бобчев, С. Кратък учебник… 1882. 56.
77 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 84.
78 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 45.
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е  абсолютно  задължително  да  е  войн-победител  за  да  бъде  „велик“.

Достатъчно  е  да  е  „справедлив  господар“  във  вътрешните  работи  на

царството си. Иначе казано войнствеността не е задължителна съставка на

„идеалния българин“.     

* * *

След царуването на Иван Асен II България навлиза в продължителен

период на вътрешна несигурност,  дворцови интриги и външни нападения.

Деспотите  (феодалите)  в  периферията  на  държавата,  като  във  Видин,  в

Добруджа и т. н., засилват своята самостоятелност, секат свои монети, дори

и на моменти по свое желание минават във васални отношения с маджарите,

което ги прави врагове на столицата Търново. В периода от 1241 г. до 1278

г.  на българския трон (номинално или не)  се изреждат 7 владетели.  Този

хаотичен период в българската история е описан в няколко страници, почти

изцяло изпълнени с описания за битки и портрети на слаби владетели.  В

никой от тях не се откриват каквито и да е особени качества за да бъдат

централни „герои“ на разказа.

Това  се  променя  с  възкачването  на  престола  на  един  от  най-

екзотичните  български  владетели,  управлявал  в  периода  1277/8-1279  г.:

„тогава на сцената се явил един хайдук Ивайло, който бил овчар; той бил

хитър и распален човек.“79 Другаде „този хайдук“ е описан като „юнак“ от

Източна  България,  „бил  от  долно  произхождение,  овчар  по  звание.“80

Хайдукът  с  долното  произхождение  повел  безчет  битки  срещу  всички

вътрешни и външни врагове и излязъл победител от всички тях. Спечелил

трон, царица (бившата жена на предходния цар – за разлика от хайдука със

знатен произход),  територии и относителна стабилност.  Впрочем, макар и

„хайдук“  и  с  „долно  произхождение“  Ивайло  е  и  „юнак“,  „храбрец“  и

„решителен“; той се нарежда на страната на изцяло положителните фигури в

националния разказ. 

79 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 99.
80 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 51.
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Това идва да покаже, че знатния произход съвсем не е задължителен

за да бъде припознат някой като положителен герой. Съвсем достатъчно е

въпросния герой да се сдобие с жената на царя и да нанесе няколко победи

над вечния враг – гърците. В този смисъл никоя друга фигура от българския

национален  разказ,  не  е  толкова близка  до митично-романтичния свят  на

приказките,  както Ивайло.81 Може би и затова положителните качества,  в

които  се  възпитават  подрастващите,  са  кристално  ясно  откроими  в

Ивайловия образ – той е юнак, той е храбър, той е патриот и не на последно

място, той е жертвоготовен. Впрочем, както и ни напомня отец Паисий, не е

никак срамно, нито мъчно да си от „долно произхождение“ – самият Божи

син е именно от такъв произход. Затова и през 1884 г. (в една държава с 90%

селско население) Манчов гордо пише за „прочутий цар, овчар и селянин

Ивайло“.82 

Въпреки всичко дори и юначния хайдук Ивайло не съумява да спре

прогресиращия упадък на българската държава. През време на царстването

му продължават междуособиците, продължават и апетитите за българския

трон на различните столични и извънстолични елити. Такива се намират в

лицето  на  цар  Иван  Асен  III (1279-1280),  явяващ  се  сателит  на

Константинопол,  и  неговият  наследник  цар  Георги  I  Тертер  (1280-1292),

куман, представител на столичната аристокрация. 

* * *

През  време  на  управлението  на  Георги  I Тертер  „българското

господарство имало постоянни и чести закачки ту с гърците, ту с татарите,

които не оставяли в покой българите.“83 Освен гърци и татари, българите ги

„закачат“ и сърби, маджари, селжушки, а накрая и османски турци. 

81 В  учебниците  по  история  юнакът  вдига  бунт,  взима  жената  на  царя,  и  побеждава
„лошите“. В приказките юнакът уморява змея, връща мира в земята на царя и се жени за
принцесата.  И  в  двата  случая  става  въпрос  за  изключително  опростен  сюжет  с  ясно
откроими „добри“ и „лоши“ герои, и с още по-ясни „добри“ качества, в които се възпитават
юношите, четящи (или слушащи) разказа.
82 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 102.
83 Бобчев, С. Кратък учебник... 1882. 63.
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Въпреки дългото му управление (цели 12 г. в онзи размирен период),

цар Георги I Тертер не успява да укрепи държавата вътрешно, нито да даде

решителен отпор срещу всички външни нашественици. Днес бихме могли да

наречем интервала от  края  на  XIII  век  до окол 70-те  години на  XIV век

период на  застой.  В тези  80 г.  българската  държава не  съумява да  реши

вътрешните  и външните  си проблеми,  но въпреки това успява да защити

собственото си съществуване, и то с общо взето непроменими граници (с

някои  изключения).  Имената  на  владетелите,  които  наследяват  първия

Тертеровец, годините на царстването им, та дори и титлите им, са описани в

учебниците  сравнително  повърхностно и  не  рядко  грешно.  На  никой

владетел след Георги Тертер не е отделено значимо място. За всички тях се

дават противоречиви оценки – в пълно съзвучие с трудностите, в които все

по-тежко изпада българската държава с или без тяхна помощ – но като цяло

се избягва напълно отрицателното отношение. 

Тук  е  мястото  да  се  покаже  една  от  големите  разлики  между

българите  и  (някои  от)  заобикалящите  ги  народи.  В гръцкия  национален

разказ 29 май е особено черна дата, тъй като на този ден през 1453 г. пада

Константинопол под ударите на османските турци. Падането на Втория Рим,

разбира се, съвсем не е само гръцка трагедия, това е всеевропейска тежка

загуба. Тя е толкова значима и стряскаща за християнския мир, че с нея се

отбелязва формалния преход към Новото време. Но тя е особено символна за

гърците – на тази дата те, които владеят Градът много преди да се нарече

Константинопол и много преди да бъде известен като Византион – губят

устойчиво своята държавност и политическа доминация в Изтока. Гърците

горчиво оплакват тази загуба именно на този ден – датата е добила сакрално

значение за тях.

Сърбите също падат под ударите на турците. И те, както българите,

дават  героичен,  но  обречен  отпор  на  прииждащите  турци.  И  те,  както

гърците,  построяват своя сакрализиран разказ  за травмата на Загубата.  За

гърците  това  е  загубата  на  техния  Град.  За  сърбите,  които  винаги  са

проявявали  склонност  към  драматизиране  и  хиперболизиране,  голямата

загуба се намира в Косовската битка от 15 юни 1389 г., когато обединените
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югозападни славянски войски, водени от сръбския княз Лазар Хребелянович

(1371 – 1389), срещат турската армия, поведена от турския султан. В хода на

битката сръбския княз пада убит (обезглавен) от турците. Според по-късния

сръбски  национален  разказ  (от  XV век)  след  като  княза  бива  посечен

мъченически от друговерците, небето се разтваря и св. Сава – покровителя

на  Сърбия  –  лично  посреща  падналия  княз,  който  междувременно  се  е

възнесъл към небесата с „уговорката“ да се върне някой ден за да поведе

борбата срещу врага още веднъж.84 

Падналото царство и последния владетел, с точните дати на тяхното

символно  падение  и  загуба,  са  повод  за  особено  травматичен  спомен  за

сърби и гърци. Тези народи преживяват загубата си изключително тежко.

Разбира  се,  и  българите  страдат  за  своята  изгубена  политическа

самостоятелност.  За  разлика  от  своите  съседи,  обаче,  българите  не  са

сигурни нито за точния (последен)  владетел,  нито за  титлата  му, нито за

точната  дата,  на  която  губят  държавността  си.  Това  става  ясно  от

съдържанието на последните уроци, занимаващи се със Средновековието, в

разгледаните учебници. Впрочем, тази хаотичност и неяснота около имената

на владетелите, техните титли и в някои случаи периоди на царстване, става

видна още след урока за цар Иван Асен II. Именно той е и последния изцяло

положителен и силен български владетел. Всички владетели след него, по

едно или друга причина, биват оценявани или като изцяло слаби, или като

недостатъчно решителни. 

Слабите герои не са желани в българския национален разказ. Затова и

те  биват  изтласквани  вън  от  колективния  спомен,  а  на  тяхно  място

учебниците  ни  запознават  с  една  ненужно  дълга  и  отегчителна  военна

хроника, която в по-късните учебници (например Ганчев 1892 г. и Бобчев

1897  г.)  е  разнообразена  с  информация  за  роднинските  връзки  между

различните  балкански  владетели  от  XIV  век.  Все  пак  се  открива  и  едно

84 Отново, както при „хайдука“ Ивайло, който от овчар е произведен в цар, се повтаря
приказно-романтичната представа за великия герой. Този път героя не посича злия змей за
да получи царската дъщеря, а подобно на Крали Марко отлага финалната разплата с врага
като  се  пренася  временно  в  друг  свят.  Приказно-литературният  Крали  Марко  заспива
дълбок сън в най-дълбоката пещера на света, за да се събуди някой ден, събрал в себе си
всичката  сила  на  света  –  непобедим  и  неразрушим.  Напълно  идентичен  е  и  приказно-
литературния образ на княз Лазар Хребелянович. 
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позитивно  качество  в  българина:  той  няма  склонност  към  излишна

драматизация и не хаби енергия в строежа на различни сакрални имена, дати

и събития около падането на царството. 

Въпреки всичко не е това най-интересното. Всяка една голяма загуба

е  последвана  от  (опит  за)  анализ  на  причините,  които  са  довели до  нея.

Подобен анализ е предложен и в учебниците от XIX век, и поради неговата

особена „очарователност“ си позволявам да го цитирам тук с всичката му

прелест: 

„Една от най-важните причини за падението на българското царство

била влиянието на Византия. Византийците в средните векове се намирали

на  твърде  долна  степен  в  нравствено  отношение;  развратът  бил  обзел

всичките  съсловия:  и  благородни  и  прости,  калугери  и  миряне;  всички

гледали  как  по-добре  да  проживяват,  не  обръщали  никакво  внимание  на

общите дела;  войнишката доблест съвършено отпаднала,  и само онези от

нашите еднородни85,  които се поставили на гръцка служба, поддържали в

някои времена честта на гръцкото оръжие. Всичката тая развала в характера,

всичките  тези  пороци  проникнали  и  между  българите,  щом  последните

захванали да се сношават с византийците. Най-напред развратът проникнал

в царските дворове в Търново, измежду болярите, по причина жененето на

едните и другите за гъркини, които донесли със себе си в България всичко,

което  имало  лошо  във  Византия.  Ето  как  ний  виждаме,  че  до  когато

българските  царе  не  се  били  женили  за  гъркини  България  била  силна  и

войнишкия дух не липсвал у българите. Така е било при първите Асеневци.

Щом нашите царе и боляре започнали да се сношават с гърците – България

почва  да  отпада.  За  пример  на  това  могат  да  служат  всичките  последни

царе.“86 

Цитатът е твърде дълъг. Освен това е и един малък шедьовър, който

образователната  програма  по история  от  XIX  век предлага  на  публиката.

Излиза  че  „вина“  за  най-травматичното  събитие  от  българската  история,

носят  не  турците  –  тези,  които  в  края  на  краищата  прекратяват

самостоятелното съществуване на българския народ – а гърците,  които са

85 „Еднородни“, т. е. наши сънародници. Българи.
86 Ганчев, Д. Учебник по българската история... 1892. 74-75.
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развалили  българите  след  като  се  „сношили“  с  тях.  Към  това  трябва  да

прибавим  и  тук-таме  срещаното  определение,  че  един  или  друг  турски

военачалник повел турските войски „храбро“ срещу българи / византийци и

прочие неприятели. Така се получава едно особено интересно заключение –

турците, които са фактическите ликвидатори на българската държавност, са

„храбри“, докато истинските „лоши“ са гърците, с които при това българите

споделят общ неприятел.   

Представата за Българското средновековие

Българското  средновековие  се  употребява  като  източник  за  славно

минало, като повод за национална гордост. За да се постигне това чрез него

се пропагандират няколко основни качества, приети за положителни. Това

преди всичко са храбростта и героичността на българските войни, както и

максималния териториален обхват, който българската държава достига (и от

където  следва немото  поръчение  към подрастващите  да  разширят  отново

държавните граници в рамките на българската етническа общност). 

Разказът за Средновековието, и най-вече ранният разказ за него, се

опитва  да  даде  отговор  на  въпроса  към  каква  народност  принадлежат

българите.  Авторите на учебниците от  XIX  век отговарят на този въпрос

ултимативно  –  „нашите  прадеди  са  славяните,  които  са  говорили  същия

славянски език като нашия,  българския език.“  Това може да се дължи на

желанието  у  някои  (немалки)  части  от  българските  елити  за  близост  с

„братска“ Русия, чийто престиж в този период е неоспорим. Но може и да се

дължи  единствено  и  само  на  нивото,  до  което  е  успяла  да  достигне

българската  историческа  наука87 към онзи  момент.  За  всеки  случай  едно

нещо остава ясно: българският ученик от онзи период, независимо от къде е

и къде живее, какъв социален и прочие произход има, му бива вменявана

славянска принадлежност.

Освен  с  героичността  и  териториалния  обхват  на  българската

държава,  учебниците  от  XIX  век  ни  запознават  и  с  обобщения  образ  на

българския  владетел,  на  неговите  положителни  и  отрицателни  качества.

87 Доколкото въобще може да се говори за наличието на българска историческа наука в
онези ранни години на изграждане на българска държавност, разбира се.
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Езическият  владетел  е  по  правило  войн-победител,  носител  на  юначното

геройство.  Рядко  пъти  бива  „непобедим“  (кан  Тервел),  още  по-рядко  –

„мъдър“,  „ученолюбив“ (кан Крум). България е християнска държава,  а в

периода  на  писане  на  тези  редове  старото  патриархално  християнство

(което,  освен  всичко  останало,  и  се  намира  в  основата  на  българското

възраждане и просветно дело)  се намира в  своя разцвет.  Ето защо прави

впечатление факта, че владетелят-езичник носи почти изцяло положителни

качества и не се долавя никакъв укор за неговото езичество. 

Владетелят-християнин  носи  много  от  положителните  качества  на

своя  предшественик.  Тези  владетели-християни,  които  са  се  отличили

бойното поле отново биват представени в ролята на война-победител (цар

Иван Асен  I),  но  те  вече  не  са  тъй  много,  както  в  предходния  езически

период. Тук вече се открива и идеята за мъченическото геройство, което е

сложено  не  по-ниско  от  юнашкия  героизъм  на  „война“  (цар  Самуил).

Открива се и образа на владетеля-интелектуалец, който поставя грижата за

културното развитие на своя народ наравно с традиционния милитаризъм на

неговите „колеги“ (цар Симеон I Велики). 

Открива се и образа на негативния владетел. Това са цялата плеяда от

представени за слаби и неподготвени български (и видински) царе, с които

се  свързва  упадъка  на  Втората  българска  държава.  Грубо  казано  това  са

владетелите,  царували след цар Михаил  II  Асен (1246 – 1256).  Очаквано,

разказът не се спира нито особено дълго, нито особено детайлно на тях.

Цялостната история на България от  VII век, та до края на XIV век

звучи като военна хроника. Войната и военното дело, сами по себе си, са

точно толкова централни герои на разказа, колкото и владетелите и техните

„храбри“ войски.  За да  има война,  обаче,  е  нужен противник,  а  такъв  се

открива почти винаги в лицето на Византия и нейния „гръцки цар“. Това и

отговаря  на  въпроса  кой  е  „големия  лош“  в  българския  средновековен

разказ.  „Лошотията“  на  гърците  не  се  изчерпва  само  с  техните  военни

походи срещу България. Тя минава границите на „обикновената лошотия“ и

добива особено централно значение – именно тя стои в основата за турското

завоевание  на  българските  земи,  защото  „гърците“  развалили  българите,
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сношавайки  се  с  тях,  и  по  този  начин  убили  естествената  българска

войнственост и добродетели и така са превърнали българите в лесна плячка

за  врага.  Подобна  трактовка  на  византийското  влияние  в  България  е

достойна  за  пропагандната  машина  на  някои  тоталитарни  режими,  но  за

средностатистическия зрител е откровено нелепа. Все пак това е разбираемо

–  въпросния  текст  е  писан  само  14  –  15  г.  след  началото  на  модерната

българска държава, и то от хора, които са били особено дейни участници в

противопоставянето на гръцката доминация в културния и църковен (т.  е.

политически)  живот на  българите.  Стефан Бобчев,  Добри Ганчев,  Драган

Манчов, всички те са хора, чиито първи половини от съзнателния им живот

минават под знака на тази доминация. Всички те са интелектуалци, радетели

за българска образователна мрежа и независима църква много преди 1878/9

г. Естествено е за тези хора, и в онова време, когато споменът за гръцката

доминация е напълно жив, именно „гъркът“, а не някой друг да е централния

„лош“. 

Вместо  заключение  може  да  се  спомене  за  някои  други  дребни

детайли от разгледаната учебна програма. Сред тях са някои несъответствия

и неточности в хронологическата датировка на събитията (така например, за

крайна  дата  на  съществуването  на  квазидържавното  формирование  на

Шишмановци  във  Видин,  се  посочва  1498  г.).  Тези  несъответствия  и

„дребни“ грешки се съпътстват с някои по-груби грешки, например образът

на Шишман Мокри, който съвременната историческа наука не познава. Друг

особено  натрапчив  детайл,  който  се  открива  във  всички  разгледани

учебници, е факта, че никой от авторите като че ли не е напълно „сигурен“

за  точната  титла  на  владетелите,  които  описва.  Владетелите  до  IX  век

(Покръстването) биват наричани ту „княз“, ту „цар“. Често се случва един и

същ владетел от този период да бъде титулуван княз на една страница, а на

следващата същия този автор да го „произведе“ в цар, и обратното. Когато

се опитва периода след Покръстването авторите не правят особена разлика

между царската  титла и деспотите,  които я оспорват.  В частност  това се

отнася за царете в Търново и деспотите във Видин, които с лека ръка се

обявяват  за  „български  царе“.  Другият  начин,  по  който  биват  наричани
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българските  владетели,  независимо  от  кой  период  са  те,  е  „господар“.

Интересно е дали това „господар“ идва да попълни незнанието на авторите

относно официалната титла (явно е че тогава липсва историческо знание кой

е „кан“, кой „княз“ и кой – „цар“), или се приема за титла само по себе си.

Второто,  ако  приемем  за  правилно,  идва  от  руската  държавно-правна

традиция, според която официалната титулатура на московския самодържец

до средата на XVI век е „Государь всея Русь“, а неофициалната титулатурата

на руските владетели след XVI век е „Государь Императорь“. Защо намирам

за нужно да спомена това? Защото, ако приемем, че с „господар“ се титулува

българския владетел (а не се прикрива незнание за неговата истинска титла),

то имаме пред себе си пример за поредна форма на руско културно влияние

в българското следосвобожденско общество.                

                    

Паисий  и  първите  „лоши“  –  фанариотите  и  турците.  Русия,

славянството и „единоверието“. Новите български национални герои.

Българинът – двусмислен европеец.

 Още с първите модерни учебници, появили се непосредствено след

1878/9 г. се започва култът към Паисий и неговото дело: „Паисий бил един

инок в Хилендарский манастир; той докарал на ума на съотечествениците

си, със старобългарска понятна на народа реч, тяхното славно преминало,

укорявал  отстъпниците  и  им  казовал  да  се  надяват  на  бъдещето.  Той

исходил всичка България и проповядвал, че българский народен дух трябва

да се възроди. [...] Той повдигнал духът на българите и им показал път да се

борят  за  народността.“88 Паисий  пръв  сред  модерните  изследователи  на

българската памет, ползва „големият национален разказ“ за да очертае не

само всички реални и мними положителни качества на българите, но и за да

покаже „лошия“, „негативния“ герой, в чиито контраст българите добиват

още по-светъл ореол на чистота и геройство. В Паисиевия разказ, по силата

на редица исторически реалности, „лошите“ са гъркът-фанариот и турчинът.

Тези „лоши“ стават постоянна част от българският национализъм – той се

стреми  към  добиване  и  опазване  на  културна  независимост  (образът  на

88 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 154-155.
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гърка-фанариот)  и  към добиване  и  опазване  на  национална  независимост

(образът  на  турчина).  Всичко  това  има  значение,  защото  и  „големият

национален  разказ“,  преподаван  от  училищната  мрежа  на  вече

самостоятелната  българска  държава,  следва  тази  логика:  „обществото  се

намирало  още  под  тежко  фанариотско  притеснение,  та  мисълта  за

българската народност не би могла да се разпространи,  ако не помогнеха

събитията в края на  XVIII и в началото на XIX векове[...] В 1858 г., едно

общинско събрание, което свика патриархът, отвори заседанията си; но още

на първото заседание гърците се показаха големи врагове на българите, та

много български представители напуснаха събранието и се разотидоха по

дома си ядосани на гръцкия политически фанатизъм“89 казва учебникът от

1884 г. „Не е за чудо дето българский народ не е бил известен на другите

словене  и  изобщо  на  цяла  Европа.  Той,  голям  на  брой  и  долен  по

образование, нямал водачи и среда и се намирал под турците физически, а

под гърците духовно“90 описва „лошите“ гърци-фанариоти учебник от 1892

г.,  а  през  1897 г.  Стефан Бобчев говори за  „фанариотско  владичество“91,

състоящо  се  в  изключително  използване  на  гръцкия  език  за  сметка  на

българския, за горене на български книги, за издигането на висши църковно-

административни постове само на  гърци,  но  не  и  на  българи,  както  и  за

разни недостойни прояви на някои гръцки духовници спрямо българското

население92. За „гръцко иго“, визирайки същия период, се говори и в други

учебници93. Не считам за нужно да давам примери за „лошият турчин“, тъй

като този образ  е  достатъчно  добре познат  на всички българи,  свършили

средният  образователен  курс  от  1879 г.  насам.  Достатъчно  е  да  кажа,  че

„лошият  турчин“  в  учебниците  от  XIX век  е  предимно  страна  в

несправедливата  данъчна  система  на  Османската  империя,  натоварваща в

89 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 155-162.
90 Манчов, Д. В. Отечествена история. Учебник за III клас. Пловдив: Книжарница на Д. В.
Манчов, 1892. 115. (Нататък: Манчов, Д. Отечествена история... 1892)
91 Бобчев, С. История на българския народ... 1897. 137.
92 Описана е случката със случайното намиране на книгите от библиотеката на старата
българска  патриаршия  и  заповедта  на  Иларион  Критски  (1765-1838),  по  това  време
Търновски  митрополит,  за  изгарянето  им в  периода  1825-1831  г.  Това  е  наглед  дребна
„случка“, заемаща няколко реда в Бобчевия учебник, но в действителност поражда силни
емоции у четящия ученик. 
93 Манчов, Д. Учебник Българска история ..., 1884. 163.
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по-голяма  степен  немюсюлманите  за  сметка  на  мюсюлманите,  както  и

основен действащ в  колективни  и  единични насилия  срещу християните.

Още нещо: „лошият“ турчин е много по-добър от „лошият“ грък-фанариот и

при  разните  българо-фанариотски  търкания  обикновено  е  по-склонен  да

подкрепи българската страна.

* * *

В „големият национален разказ“ има и още един, важен за  XIX век,

елемент. Това е вменяваната, реална или не94, принадлежност на модерните

българи към една по-голяма (да кажем „расова“) принадлежност – голямото

славянско семейство. Както стана дума по-горе Бобчевият учебник говори за

„другите словене“, а учебникът от 1884 г. говори дори и за това, че „още

даровитий  цар  Петър  I направил  решителна  крачка  да  се  сближи  с

българите, които са най-ближний народ с русите по родство [...] Екатерина

II,  която  следвала  политиката  на  великий  преобразовател  на  Русия,  с

юнашките си победи над турците, направила българите да мислят другояче

за  победителите  си.  Мощтеството  и  силата  на  турците  се  съсипали  от

единоверний  им  народ;  мнението  за  непобедимостта  на  турците  било

разклатено.“95 Учебникът продължава в този дух, казвайки че през 1774 г.

(Кючюк-Кайнарджа)  Русия се  сдобила с  правото „да  брани единоверците

си“.  Дали Екатеринините  победи са  разбили митът за  непобедимостта  на

турците,  или  обединените  европейски  усилия  в  тази  насока  от  1683 г.  е

спорен въпрос, но не е това важното. Важното е, че само няколко години от

войната от 1877-1878 г. и от създаването на модерната българска държава,

когато споменът за руските жертви и благодарността към Русия за тях са в

своя  зенит,  руските  генерали  упражняват  реална  вътрешнополитическа

власт в Княжеството, а външната политика и международното положение на

България, са силно зависими от добрата воля на руският цар, славянската

принадлежност и „единоверството“ с русите, са добре дошли. Всеяческата

94 Повече  относно  реалната  или  мнимата  славянска  принадлежност  на  българите  –  в
обширното изследователско творчество на проф. Пламен С. Цветков.
95 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 155.

349



близост с руснаците, които в този период са фактически най-важния фактор

във вътрешен и външен план за България, е своего рода „застраховка“ на

българските  елити  за  бъдещето  добруване  на  страната.96 На  славянско-

православната идентичност се акцентира във всички разглеждани учебници,

като в тях  се споменава и за трудовете  на Мавро Орбини97 (наричан във

всички  учебници  Мавроорбини)  и  Венелин,  които  са  сред  основните

пропагандатори  на  покровителствания  от  руската  държава  панславизъм.

Според учебникът от 1892 г. Венелин98 „доказва, че българите са словени, а

не  пославенене  татаре.“99 Това  идва да  покаже  какъв  успех  е  постигнала

официалната  руска  пропаганда  сред  българското  образование  в

разглеждания период. Разбира се, това е до някъде логично – именно това е

периодът, в който престижът на Русия сред българите е в своите най-високи

стойности. 

Прави  впечатление  привилегированата  позиция  на  Русия  в

българските учебници. Това не е без обяснение. И австрийците водят не по-

малко  войни  с  турците  от  руснаците,  следователно  не  малко  българи  са

гледали с надежда за помощ към Австрия (както правят по-късно с поглед,

отправен към Русия) поне до около края на XVIII век. Но в края на краищата

именно руснаците, а не австрийците, стигат със своите войски до Цариград.

Българите са благодарни на Русия за жертвите, които дава, за участието й

във войната и за всичко останало. Но руската политика спрямо българите и

спрямо България съвсем не е еднозначна. Руснаците правят всичко, на което

96 Тук се открива нещо любопитно, което е в страни от основния смисъл на настоящия
текст.  Цитираният учебник е  издаден в Пловдив през  1884 г.  и  заглавната  му страница
съобщава,  че  е  одобрен  както  от  Дирекцията  на  народното  просвещение  на  Източна
Румелия,  така и от  Министерството на народното просвещение на Княжеството.  В този
учебник,  издаден  в  една  формално  турска  провинция,  съвсем  свободно  се  говори  за
турската немощ и за „юнашките“ руски победи. В него и съвсем открито се критикуват
всички недостатъци на архаичната Османска империя. В това именно, според мен, се крие
основната разлика между имперска Турция до 1908 г. и младотурската национална Турция
след това – част от имперската система е поносимостта към различния и към различното
мнение. Другото, това след 1908 г., е част от турският национализъм, който е враждебен
спрямо всичко различно от себе си.
97 Мавро  Орбини  (1563-1614)  –  дубровчанин,  преводач,  търговец,  историк  и  философ,
автор на „Царството на славяните“, в което разглежда историята на славянските народи.
Ранен пропагандатор на тезите на панславизма. 
98 Юрий  Иванович  Венелин  (Георги  Хуца/Гуца)  (1802-1839)  –  украинец,  роден  като
австрийски  и  творил  като  руски  поданик,  един  от  „официалните“  пропагандатори  на
панславизма на Руската империя. Историк, филолог и етнограф.
99 Манчов, Д. Отечествена история... 1892. 130.
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са способни, за да овладеят и да опазят властта си в България. Проявяват

високомерно  поведение  спрямо  българите,  които  намират  незрели  за

свободата си. Постоянно подценяват, а не рядко и накърняват честолюбието

на  българските  обществени  и  политически  елити.  Грубо  манипулират

вътрешнополитическата  среда  в  България,  в  опитите  си  да  построят

железница, която да обвързва икономически и политически Княжеството с

Петербург.  Ясно  осъзнавайки  крехкото  финансово  състояние  на  младата

българска държава, налагат огромен окупационен дълг – откуп за руското

участие във войната.  Освен всичко останало Русия, която не иска да има

съперник  за  владеене  на  Проливите,  се  обявява  „против“  Съединението,

заставайки по този начин пряко срещу българското национално единство и

цел. И именно руснаците „подсказват“ на сърбите идеята за изненадващата

атака  след  вече  осъщественото  Съединение.  Политиката  на  император

Александър  III (1881-1894) спрямо България е откровено терористична,  а

действията на Хитрово и Каулбрас в България след 1885 г. са безобразни.

Руснаците  биват  идейни  и  финансови  „спонсори“  на  редица  покушения,

бунтове,  въстания.  Руснаците  са  същинските  автори  на  събитието  от  9

август 1886 г., което ще хвърли страната в тежка вътрешна и външна криза

за  общо  цели  10  години.  Въпреки  всичко  това  култът  към  Русия  –

православната славянска освободителка – остава непоклатим и тя е всякога

представяна изключително в позитивна светлина.100 

* * *

В  разглежданите  учебници  място  имат  и  българските  хайдушки,

революционни,  национално-църковни и просветителски движения.  Описва

се  Танзиматската  епоха  (1839-1856),  която  се  оценява  като  по-скоро

положителна.  Споменава  се  и  униатското  движение,  но  не  се  акцентира

върху него.  Описва се и Българският Великден,  схизмата,  заточението на

българските  владици  и  Първият  църковно-народен  събор  като  част  от

100 Разбира  се,  грешно  е  да  се  смята,  че  тази  всенародна  и  безкрайна  любов  и
признателност към Русия е в действителност всенародна и безкрайна. Достатъчно е да се
прочете публицистиката на Захари Стоянов в тази насока. Или, например, всякога трезвата
оценка на събитията на Симеон Радев.
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борбата между българи и гърци-фанариоти. Тук и гърци, и турци са „лоши“,

но гърците са „по-лошите лоши“, защото, според учебниците, заточенията

на българските клирици, както и всички останали репресии спрямо тях, се

извършват  от  турците  по  гръцко  внушение  и  настояване.  Все  пак  не  е

спестена и неприятната оценка за турците: относно Танзиматският период е

посочено,  че  „пропастта,  която  делеше  българи  и  турци,  от  ден  на  ден

ставаше по-голяма.  Християните искаха да се изпълнят обречените равни

правдини101,  да се тури редът на образована Европа; искаха образованост,

безопасност и справедливост.  А турците и помаците желаяха да се върне

онова  време,  в  което  турчинът  беше  господар,  а  гауринът  роб,  когато  в

турско работеше самоволието и юмручното право, и когато великите сили

не  се  месеха  във  вътрешните  работи  на  Турция.  И  така  злото  стана

неизбежно.“102 Дали авторът заключва, че злото е станало неизбежно, защото

в следващите няколко реда му предстои да опише Априлското въстание и по

този начин да оправдае българското участие в него,  или защото,  бидейки

съвременник на събитията, пише повлиян от емоцията, си остава тайна. Така

или  иначе,  обаче,  припомням,  че  цитираният  учебник  (както  и  всички

останали)  е  одобрен  от  Министерството  на  народното  просвещение  и  по

него  се  преподава  в  българските  училища.  Т.  е.  именно  този  образ  на

„турчинът“  и  на  турската  държава става  малко или много „каноничен“  в

българската колективна памет и възприятие.    

Започва  се  и  изграждането  на  ореола  на  новите  български  герои.

Дребен пример за това е следния полукомичен откъс: „От 1872-1875 г. (в)

Югоизточна Тракия богатите някогаш турски беюве пропаднаха, по причина

на  харемския  живот  и  от  леност.  Те  зеха  да  гледат  със  завист  на

напреднованьето на християните и с нетърпение кога ще дойде един ден да

нападнат на по-богатите от тях и да им земат имота. Те нарочно подбаждаха

турското население и го дразнеха с приказки за тайни „комети“ (комитети) и

разказваха,  че  българете  се  приготвоват  да  избият  всичките  турци.  [...]

Дякон  Василий  Левски  беше  нагласил  твърде  добре  тайните  комитети  в

Софийско,  в  Стара  планина  и  в  Средна  гора.  Хиляди  люде  имаха

101 От танзиматските реформи и османската конституция от 1876 г.
102 Манчов, Д. Учебник Българска история... 1884. 175.
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споразумение  с  него.  Левски  и  другаря  му  обесиха  в  София;  другите

затворници, около 60 души, се изпратиха на заточение в Мала Азия.“103 Този

опростен разказ на „тайното“ национално-освободително движение намира

място  във  всички  разглеждани  учебници,  като  в  различните  учебници

понася  разни  дребни  корекции.  Интересен  факт  в  тази  насока  –

„утвърдените“  днес  дейци  на  българското  национално-освободително

движение като Ботев, Раковски, Каравелов и пр.,  не се радват на култа и

централното място, което им е отредено днес. 

Вместо върху тях, акцентът пада върху Църковния въпрос и дейците

от клира, които са най-тясно обвързани с него. За това има две възможни

обяснения. Първото е, че към момента на писане и издаване на цитираните

учебници от възникването  на Църковния въпрос (грубо казано  1860 г.)  и

неговото  решение  (1870/1872  г.),  са  изминали  20-30  г.  Иначе  казано

изминали  са  20-30  години,  през  които  изследователите  на  българската

история са имали достатъчно време да анализират и осмислят станалото, а

от там и достатъчно време да го оценят и преразкажат на своите наследници

в  учебниците  по  история.  От  друга  страна  въоръжените  дейци  на

българското  възраждане  като  Ботев  и  Раковски  са  твърде  млади  и

„скорошни“ за да попаднат в учебниците по история. Към онзи период те са

все още не напълно познати и ефекта от делото им е все още не напълно

анализиран и оценен. Навярно това е едно напълно легитимно и логическо

обяснение.  Позволявам си, обаче,  да дам и втората потенциална причина.

Редица  анализатори  (сред  които  и  Евгения  Иванова104)  говорят  за  два

основни  типажа  на  Балканите:  равнинецът  и  планинецът.  Човекът  от

равнината,  равнинецът,  е  кротък  дребен  и  беден  селянин,  който  владее

малко  стопанство,  който  живее  в  близост  с  турците  (мюсюлманите)  и

представителите на държавната власт, и който вследствие от последното се

старае да не попада в полезрението на властта. Планинецът, контрастиращ

на  равнинеца,  е  буен  и  шумен  човек,  носещ  оръжие  и  живеещ  в

труднодостъпни  местности,  в  които  много  рядко  се  среща  турчин

103 Манчов, Д. Отечествена история... 1892. 153.
104 Иванова,  Е.  Изобретяване  на  памет  и  забрава.  „Падналото  царство”  и  „последния
владетел” в националната памет на сърби и българи. София: НБУ, 2009.
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(мюсюлманин) или какъвто и да е представител на властта. Планинецът, за

разлика  от  своя събрат в  равнината,  сам правораздава  в  рамките  на  своя

малък свят. Тези два типажа създават и двата различни култа на Балканите:

първият е  култът към реда,  покорството  и  колаборационизма с властта  в

името на доброто настояще и доброто бъдеще. Това е типажът, който издига

в култ кроткия труд, постоянството, учението и знанието. Вторият е култа

към грубата физическа сила, към саморазправата, към „бабаитизмът“. Ако

човекът  от  равнината  разчита  на  главата  си  за  справяне  с  настоящето  и

постигането  на  доброто  бъдеще,  то  планинецът  разчита  преди  всичко  на

здравите  си  мускули.  Според  мен  с  хода  на  годините  преобладаващото

мнозинство от българския род, независимо от произхода си (да се разбира

във всички смисли на тази дума),  започва да се самовъзприема като този

втори  типаж  на  планинеца.  Съответно  и  издига  в  култ  показателите  на

избрания от него образ. Човекът от равнината е по-склонен да оцени и да се

възхити  на  делата  на  едно  образовано  малцинство,  в  лицето  на  висшето

духовенство,  което  чрез  умели  политически  лавирания  е  съумяло,  и  то

въпреки  тежкия  гръцки  отпор,  да  постигне  огромният  успех  българският

народ да се сдобие със воя църква, а Османската империя да „признае“ със

султански ферман съществуването на същата тази българска нация. Това е

огромно  събитие  и  разбирането  за  значението  му  зависи  от  мисловната

дейност на индивида както и от споделените колективни ценности, в които

масата се врича да вярва105.  Планинецът,  напротив, не може, а и често не

иска да разбере смисъла и значението на направеното от хора като Иларион

и Антим.  Той е човек на действието и подобно на древните иска  хляб и

зрелище. Изпитите лица на владиците не предлагат това. От друга страна

единичните,  а  и  полуорганизираните,  въоръжени  акции  и  движения  по

българските  земи  срещу  османската  власт,  не  дават  кой  знае  какъв

фактически  ефект.  Нещо  повече  –  нерядко  подобни  въоръжени  акции

провокират  съответния  въоръжен  османски  отговор  и  по  този  начин

всъщност донасят повече вреда, от колкото полза. Да се сравняват стотината

четници в Балкана с десетината владици в Цариград е невъзможно. Но все

105 За всичко това си има дума – „идентичност“.
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пак буйните  бради,  запасаните  в  пояса  пищови,  униформите и  сабите  на

хора като Ботев, са всичко това, пред което би се преклонило (и с което би

се асоциирало) планинското мнозинство. Това е част от нашата идентичност

и ние не бива да я отричаме. Това е и причината, според мен, по силата на

която в по-късните учебници владиците отстъпват в полза на въоръжените

революционери.  

* * *

Може да се заключи следното: българските ученици от деветнадесети

век  учат,  че  са  славяни,  „най-близки  по  родство  с  русите-единоверци“.

Руснаците  са  постоянните  „добри“.  Гърците  и  турците  са  „лошите“,  но

гръцката „лошотия“ е лукава и разчита на много и различни политически

лостове,  докато  турската  се  опира  преди  всичко  на  суровата  сила.

Националните герои са просветителите, хората на перото, духовните водачи

в  Цариград,  които  започват  и  довеждат  борбата  за  българска  църква  до

успешен край. Въоръжените брадати мъже в Балкана, както и хъшовете в

букурещките кръчми, са част от историята, но далеч не и централна такава.

Българите са част от Европа, от западната християнска цивилизация, част от

Голямото  европейско  семейство.  Можем  да  се  запитаме  как  се  съчетава

европеизмът  с  упорито  вменяваната  „единородност“  с  Русия?  Това  е

странната  двусмисленост  на  българското  национално  самосъзнание.  Една

страна значителна част от българските елити, подкрепени от не малка част

от населението, искрено се възхищават от суровата мощ на Руската империя,

от огромната власт на нейния самодържец,  от престижа й в системата на

международните отношения, изпитва се и искрена благодарност за руското

участие във войната, която ще се нарече Освободителна. От друга страна,

обаче, още през лятото на 1879 г. в Търново българските депутати избират

един  категорично  европейски,  а  не  евразийски,  път  на  управление  и

развитие  на  страната.  Ето  защо,  според  мен,  устойчивото  вменяване  на

добрият  образ  на  Русия  в  българското  образование,  произтича  от  два

основни  фактора:  първо,  искрената  чисто  човешка  благодарност  (а
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първоначално и еуфория) за дадените жертви във войната от 1877-1878 г.;

второ, прагматичното схващане (или надежда?),  че поддържането на като

цяло  добри  отношения  с  огромна  и  силна  Русия,  е  в  края  на  краищата

полезно за България. 

И все пак „ако потърсим най-общата идейно-философска [...] основа

на  учебниците  по  българска  история  [...] непосредствено  след

Освобождението, имаме основание да я посочим в историческия оптимизъм.

Вярата в бъдещето на българската нация е силна и трайна, адресирана към

националното  съзнание  на  малките  ученици.“106 Това,  все  пак,  говори

особено  добре  за  състоянието  на  българската  национална  идентичност  в

онзи период. 

Заключителни думи

Националната  идентичност  е  продукт  на  различни  „естествени“  и

нарочно „предизвикани“ процеси и фактори. В нея присъства представата за

„ние“, построена както върху разказа за миналото на националната общност,

така  и  вследствие  на  откритите  различия  между  нея  и  заобикалящите  я

„други“. Идентичността се „моделира“ чрез историческия спомен и по-точно

чрез начина, по който той се тълкува. „Моделирането“ на идентичността се

налага  от  различни  дългосрочни  и  най-често  краткосрочни  политически

цели, които си поставят елитите на националната общност. В този смисъл,

както казва и Бенедикт Андерсън, нацията е малко или много въобразена

общност.  Освен  това,  за  добро  или  лошо,  националната  идентичност  се

явява конюнктурен и политизиран феномен. 

Пример  в  тази  насока  е  разглежданият  деветнадесети  век,  в  който

споменът  за  културната  доминация  на  фанариотите  и  гръцкия  език  е  не

просто жив, но и обективен факт за голяма част от българската етническа

общност,  останала  в  рамките  на  Османската  империя.  В  този  период

централното място на българския героизъм е зает от „мъжете на книгата“,

които  изнасят  на  плещите  си  битката  за  църковна,  т.  е.  национална,

автономия. Това е в синхрон с действията на българската държава, насочени

106 Радева, М. Цит. съч., 58.
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към опазване на националната автономия (и самосъзнание) на българската

общност, срещу гръцките и сръбските домогвания спрямо нея.

Не  всичко  в  българската  национална  идентичност  е  конюнктура.

Героизмът на Българското средновековие, например, е константна величина,

която не се влияе от текущия политически климат. Друг пример за това е

постоянно  (скрито  и  явно)  пропагандираната  любов  на  българина  към

учението и културата.

Националните общности имат склонност да се самовъзприемат, а от

там и самопропагандират, като носители на много и различни добродетели

(най-вече  героичност),  придобити  в  „схватката“  (или поне  срещата)  им с

„другите“.  Българите  не  правят  изключение  от  това  правило.  Два  вида

героизъм се вменява на българите.  Единия е „юнашкият“ героизъм, чието

проявление  може  да  се  открие  в  образите  на  царете-войни  от

Средновековието  или  във  „въоръжените  мъже“  на

националноосвободителното движение. „Юнашкият“ героизъм е нужен за да

се изтъкнат (реални или мними) положителни качества  у българина,  като

виталност, жертвоготовност, мъжество: триумф на суровата мощ. 

„Мъченическият“  героизъм,  макар  и  да  споделя  някои  общи

показатели с „юнашкия“, стои на срещуположната страна. Той е нужен за да

се издигне в култ фигурата на „падналата жертва“, която се сакрализира по

този начин.  Този героизъм се открива във фигури като хаджи Димитраки

Хаджитошев, за който учебниците твърдят, че фанариотите са „издействали“

смъртна  присъда  през  1827  г.  заради  дейното  му  участие  в  борбата  за

църковна  автономия.  Разбира  се,  ако  хаджи  Димитраки  си  има  име  и

конкретна  история,  не  бива да се забравя,  че  той се  явява и своего рода

колективен  образ  на  българското  мъченичество,  изстрадало  в  битката  с

фанариотите. Всички жертви и мъченици за „българското“ се обличат в този

героизъм  и  чрез  тяхното  страдание  публиката  се  приканва  да  защити  и

продължи  делото  им.  Двата  вида  героизъм  присъстват  поравно  в

българският  национален  разказ,  такъв  какъвто  ни  е  представен  от

учебниците от разглеждания период. В този смисъл не се откриват опити

българската  нация  да  се  представи  като  изключително  „юнашка“  или
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„мъченическа“. Постигнат е почти неочакван баланс в това отношение. Смея

да  предположа,  че  това  говори  за  „добро“  национално  самочувствие  в

разглеждания период.

Този  героизъм  –  „юнашки“  или  „мъченически“  –  се  „добива“  или

защитава  при  срещата  на  българина  с  „другия“,  с  неговия  „враг“  или

недоброжелател. Така откриваме другият важен герой в националния разказ

на всеки един народ – „лошия“. В българския случай „първичните“ и най-

устойчиви „лоши“ са гърците; както византийци, така и фанариоти. Гъркът,

независимо от епохата или конкретната ситуация, в която е представен,  е

неизменно в ролята на антагониста, на пълния огледален образ на „добрия“

българин, но с отрицателен знак. На гъркът са вменени всевъзможни злини и

недостатъци, почти изключително насочени само към българинът, който е

принуден  да  им  противодейства.  Всичко  това  превръща  „гъркът“  в  един

почти  демоничен  образ,  който  винаги  и  във  всичко  преследва  „добрия“

българин. Нему е хвърлена вината за падането на българското царство под

ударите на османския завоевател, той е обвинен и в опита да се унищожи

българският език и култура след това. Стига се до съвсем нелицеприятни

моменти, като демонизирането не просто на гръцкия елит (византийски и

фанариотски), но и на гръцките принцеси, които „развратили“ българските

царе след женитбата с тях, и с това спомогнали за отслабването на България.

Другият „лош“ е турчина.  Неговата,  обаче,  „лошотия“  съвсем не  е

така  всеобхватна,  нито  така  категорично  неоспорима  като  гръцката.  Още

при описанието на Завоеванието през  XIV век за византийците се казва, че

„развратили“  българите,  та  затова  последните  губят  държавата  си,  а  в

същото  време  за  турците  се  казва,  че  са  се  били  „храбро“.  Образът  на

турчина не е нито така категорично демоничен като този на гърка, нито дори

винаги задължително „лош“. Пример в това отношение е факта, че нерядко

българинът  се  обръща  към  турчина  в  опита  си  да  се  защити  от  гърка.

Впрочем,  това  е  често  повтарящ  се  сюжет.  Отношението  към  турчина  е

далеч от любовно, но въпреки това прави силно впечатление, че има дълги

периоди,  в  които той почти отсъства  от разказа,  а  мястото  на „лошия“ е

постоянно  заето  от  гърка.  Не  са  спестени  описанията  на  жестокостите,
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извършени  от  турските  завоеватели  и  от  турските  власти  около

потушаванията на различните въстания, но все пак се дава да се разбере, че

това са единични, и то провокирани, „неприятности“.

Представянето  на  „умерената  лошотия“  на  турчина,  според  мен,

показва още една положителна черта в българите от разглеждания период –

така познатият ни днес комплекс за малоценност спрямо Турция им е чужд,

или поне наистина изглежда така.  Това говори добре за самочувствието и

себеоценката  на  българина  от  онзи  период  и  може да  послужи за  добър

пример на неговите наследници.

Българският  национализъм,  през  цялото  време  на  разглеждания

период,  остава  чужд  на  агресията  и  омразата  спрямо  „другия“.  Той  е

подчертано  етнически  и  носи  идеята  за  национално  обединение  на

българската  етническа  общност  в  общи  (български)  граници,  но

едновременно  с  това  е  с  добре  изразени  самозащитни  функции.  Те  се

изразяват в сентенцията „своето не даваме, чуждото нещем“. Т. е. от една

страна ясно се очертават границите на българското етническо пространство,

към което е и насочен погледа на държавата и елита, но едновременно с това

се очертават и също толкова отчетливо чуждите етнически пространства,

към които не се пропагандират агресивни апетити.  Една особено красива

част от българския национализъм, от този период, е факта че писмеността,

„книгата“ и културата са съставна част от неговата пропаганда.

Образът на Османската империя намирам за особено интересен: тя е

представена  преди  всичко  като  вид  данъчна  система.  Когато  описват

Османската империя всички автори, във всички учебници, се заляват преди

всичко да представят нейните данъчни налози – какви са те за мюсюлманите

и какви за християните. Влага се много енергия да се опише какви точно са

данъчните  налози  на  християните,  при  какви  условия  и  обстоятелства  се

прилагат,  в  какъв  размер  са  те,  кога  се  опрощават  и  т.  н.  Фактът  че

Османската империя е абсолютна теократична монархия, която съобразява

вътрешното  си  междуетническо  и  междурелигиозно  законодателство  с

предписанията на шериата, с което и се обясняват въпросните налози, остава

напълно пренебрегнат. По този начин и се пропуска пълното и категорично
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обяснение, а от там и осмисляне, на акта на църковната автономия, която

постигат  българите  през  1870/1  г.  Представата  за  Турция  като  за  вид

данъчен  налог  е  до  някъде  забавна  и  до  някъде  обезпокоителна,  но  е

определено  укорима.  По  този  начин  в  голяма  степен  се  „пропуска“

адекватното обяснение на цяла една система от културни и междуетнически

зависимости,  наречена Османска империя.  А с това се пропуска и цялата

пъстра палитра и нееднозначност, която представлява мястото на българина

в нея. Осмислянето и анализирането на този образователен феномен лежи в

бъдещето.

И  все  пак  най-важното  заключение,  до  което  можем  да  стигнем

анализирайки учебното  съдържание по история  в разглеждания период,  е

факта на липсата на комплекс спрямо Турция и спрямо „турчина“. Това идва

да  покаже  една  „здравословна“  нация/национална  идентичност.  Ако  се

вменява някому (гъркът) неизменно „лош“ образ, то е защото към момента

на писане и издаване на разгледаните учебници въпросния някой все още

упражнява  културна  и  (донякъде)  езикова  доминация  над  българската

етническа маса, останала в рамките на Османската империя. Т. е. това идва

да ни покаже за пореден път, че българската нация, и изповядвания от нея

национализъм, са с подчертано самозащитен характер.
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