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на Българщината натам във времето. 
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Професор Георги Марков – 
директор на Института по 
история към БАН:

Засега не, докато не изясним 
многото противоречия

Ние се опитахме преди години – 
по проект на фондация “Балкански 
колежи”. Седнахме, писахме. Не се 
получи. Оказа се, че съществуват го-
леми противоречия. Например меж-
ду Гърция и Турция, които от 1952 г. 
са съюзници в НАТО. Въпреки това 
първи те се хванаха за гушите. За не-
съответствията в погледа към исто-
рическите факти между Сърбия и 
Албания да не говорим, също и меж-
ду румънци и унгарци. Оказа се, че 
ние сме като че ли най-толерантните. 
Засега не е възможно да бъде създа-
ден общобалкански учебник по ис-
тория, тъй като едни и същи съби-
тия и личности се оценяват различно, 
дори противоположно, и всяка стра-
на има своите аргументи и своето 
право вероятно. Така че не бива на-
сила да се прави. 

Преди няколко месеца Франция и 
Германия споделиха своя опит как 
се пише общ учебник. Имаше пред-
ставяне в Софийския университет 
– присъстваха посланиците на две-
те държави у нас, колегата, сега пре-

зидент, Георги Първанов, специалис-
ти. Но какъв учебник по история ни 
показаха – за събития след Втората 
световна война, времето на тяхното 
съюзничество. Когато те напишат 
общ учебник за Френско-Пруската, 
за Първата световна, за Втората све-
товна война и... за великата омраза 
помежду им, тогава нека да ни дават 
пример. Така че засега за съжаление 
не е възможно.

Стоян Трендафилов – изсле-
довател в секция “Помощни 
исторически науки. Инфор-
матика” при Института по 
история към БАН:

Не препоръчвам за момента
От формална гледна точка – като 

аранжировка, композиция, може би 
– да, възможно е. Обаче е крайно не-
препоръчително. Защото какво значи 
общобалканска история. Аз самият 
съм завършил история на балканс-
ките народи и мога да кажа, че не е 
толкова просто да се обобщават всич-
ките прояви на Балканите. Колкото 
етноси, толкова и национални пси-
хологии. Има различни виждания за 
нещата в рамките на отделните дър-
жави. Много по-сложно е на прак-

тика да се обобщят и обяснят така 
събитията, че всички да са доволни. 
Значително по-трудно, отколкото да 
се направи някакъв съюз в името на 
обща идея или европейски пазар на-
пример. Съвсем не е за препоръчва-
не в настоящия момент. Общ учеб-
ник, така протоколно, може и да се 
опита някак си, но като отражение 
на научни изследвания – не. 

Проф. Валери Стоянов – д-р 
на историческите науки, зам.-
директор на Института по 
история към БАН:

Може, ако всички са с добри 
намерения

Специалисти могат да се съберат, 
но каква концепция ще направят, дали 
ще е полезен, дали ще бъде пълен 
този учебник, ще може ли да се из-
ползва изобщо в различните страни, 
е труден въпрос. Примерът с Герма-
ния и Франция, опитът да бъде пов-
торен с Германия и Полша не дават 
достатъчно основание за евентуален 
успех. Заговори се за подобен експе-
римент с Германия и Чехия. Но те 
имат една горе-долу обща истори-
ческа и политическа култура. Не че 
при нас, на Балканите, не е така. И 

Читателю, кажи

Може ли общ балкански 
учебник по история?
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ние си приличаме. Например всички 
обичаме някой да ни води. Така е не 
само у нас, но и в Сърбия, и в Гър-
ция, и в Турция. Дали е от османския 
период или преди това от византийс-
кото културно наследство, не е лесно 
да се установи. Една скоба – осман-
ската империя идва след Византия и 
ако не беше мюсюлманска, вероят-
но щяхме да сме горди, че сме част 
от тази империя. В това отношение 
има база, на която да се стъпи. 

Проблемът обаче е, че на Балка-
ните се създават етнически тип дър-
жави, на народностен, не на полити-
чески принцип, както е Швейцария, 
пък дори и Съединените щати, които 
едва сега утвърждават своята нация. 
Германия също стъпва на етничес-
ка основа, но след двете поражения, 
особено след Втората световна вой-
на и последвалото известно проми-
ване на мозъците, виждаме колко са 
миролюбиви и симпатични сега гер-
манците. А на Балканите какво? Вся-
ка нация, всяка държава търси свои-
те корени далеч в древността – едно 
негласно надпреварване кое е по-по-
най. Ние сме от 1300 години, измест-
ваме всички във времето, с именника 
на българските ханове във ІІ век след 
новата ера може да отидем и по-на-
зад, има ентусиасти, които ни свързват 
с Атлантида, нищо че е несериозно. 

Но... имаме си конкуренти. Гърци-
те по традиция са уж първи на Бал-
каните. Ама нашите траки са преди 
идването на гърците. Македонците си 
имат Александър Велики... Сърбите 
се смятат за божествен, бял, сребърен 
народ, славяни от слава, не от слово 
и т.н. В конфликта Гърция и Турция 
турците извличат корените си от Ана-
дола, от най-древните цивилизации. 
Казват, че дори Омир бил Омар, че са 
дали културата на Гърция. За румън-
ците да не говорим, те са потомци на 
римляните и оттам се свързват с ита-
лианци и французи. Гледат с високо-
мерие, всички останали са варвари – 
и славяните, и конните народи. Нищо 
че куманите са изиграли голяма роля 
във формирането на представата за 
държавност при тях... И в цялата па-
таклама се намесва сега нов играч – 
косовските албанци. Значи те са мес-
тното население, по-древни са и от 
македонците, и от сърбите. И как да 
направим един общ учебник по исто-
рия? Ще рече много добронамерено 
да се подходи от всички страни. Да 
се обърне внимание на общото, кое-
то ни обединява, и когато се говори за 
моментите на разединение и противо-
поставяне, да бъде изключително от-
крито и с добра воля – покажи какво 
приемаш за право за твоя народ, твоя-
та национална история и твоята стра-

на, и бъди малко кри-
тичен и към себе си. 
Ние говорим за Васи-
лий Българоубиец, оба-
че не казваме, че когато 
превзема Филипополис, 
Симеон Велики обесва 
местните гръцки велмо-
жи, защото се съпротив-
ляват. Забравяме някои 
факти, нашата история 
става низ от подвизи и 
се чудим защо сме на 
това положение, след 
като сме били толкова 
велики...

Може да се напише 
общ учебник за исто-
рическото развитие на 

Балканския полуостров. Зависи кой 
ще го прави и с какво намерение. Но 
не трябва да е просто изпълнение на 
задача. Тогава нещата се опорочават. 
Да се съберем добронамерени коле-
ги от всички страни и да обмислим 
какво би могло да влезе в подобен 
труд и когато се говори за войните 
или за противоречията, да намерим 
смелост да признаем: да, има го това, 
има го онова, но тук не се разглежда 
в национален дух.

Д-р Петър Константинов, 
председател на 
общонародното сдружение 
“Мати Болгария”:

Няма как да стане, 
не се надявайте

По принцип възможно е някой да 
се хване и да напише такъв учебник. 
Бих могъл и аз, но от всички страни 
ще обвинят мене или другия, който 
и да е той, в безброй грехове спря-
мо този или онзи народ. Не, не ста-
ва. Не мисля, че може да го направи 
един автор, а и да се съберат исто-
рици от балканските държави, няма 
да могат да постигнат съгласие. В 
това отношение нашият полуостров 
е много вулканичен къс от планета-
та. Не е възможно на този етап да 
очакваме, че ще се погледне с доб-
ро око на общ учебник по история. 
Както не трябва да се надяваме на 
т. нар. “балканска федерация”. Уто-
пия, която никога не е дала резултат. 
Европейска федерация – да, но бал-
канска – не. 

Читателю, кажи

◄
“На нож”, художник Ярос-
лав Вешин (1860–1915). 
Картината пресъздава 
героизма на българския 
войник, разбира се, и жес-
токото безсмислие на вой-
ната 
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