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Няколко предварителни бележки 

 Три са основните фактори на историческите изследвания – време, 

пространство и човек, поради което историята като наука изследва всичко, 

което някога, някъде се е случило на хората.
1
 Поставянето на човека в 

центъра на нейния интерес я обуславя като хуманитарна наука, а тъй като 

хората не живеят изолирано, а в по-големи или по-малки социални групи, 

тя бива определяна и като обществена наука. Доколкото пространството е 

обект на друга област на познанието, а човекът с неговата дейност стои във 

фокуса на цял комплекс от науки, то като че ли най-специфичен белег на 

историята си остава времето. То е свързващото звено между останалите 

два фактора и това обуславя една дефиниция на историята като наука за 

отминалото време. 

 Човек си е изградил усета за време, но без да знае нищо за неговата 

характеристика. Само по аналогия с пространството той предполага, че и 

времето е безкрайно. Тяхното взаимопроникване „маркира” нашия живот, 

като пресечната им точка поражда настоящето на историческия факт, 

отвъд което са зоните на миналото и бъдещето. Сякаш две „плоскости”, 

два различни свята се просмукват един в друг, обуславяйки се взаимно и 

пораждайки съществуващата реалност. Този – условно казано – „Х-модел 

на действителността” създава възможност за по-нататъшни спекулации.
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1
 Факторите време и пространство създават една двуизмерна координатна система, позволяваща 

математическа обработка на данните и тяхното графично моделиране, което онагледява по-добре 

анализираните факти, събития и процеси. На свой ред факторът човек дава възможност за структуриране 

на по-сложна пространствено-времева схема, където триизмерно се разполага мрежата от фини щрихи, 

очертаваща силуета на изучавания обект. И независимо, че човешкият фактор съдържа прекалено много 

неизвестни, които увеличават опасността от субективни интерпретации и оценки (както ясно проличава в 

антропологичния подход към историята), струва ми се, че не е далеч времето, когато съвместните усилия 

на историци и програмисти биха могли да породят един нов продукт на „историческо моделиране”. Това 

ще открехне нова врата към опознаване на миналото, която би довела до конструирането на своеобразна 

„експериментална история” (като метод и самостоятелна дисциплина) за изследване на най-различни 

нереализирани възможности на „биване” при установени вече причинно-следствени връзки, с което не 

само ще се открият по-различни ракурси, обогатяващи историческия анализ, но ще се създадат също и 

неочаквани възможности за „проиграване” на вариативните модели на потенциални „множествени 

реалности”. 
2
 Тези мисли бяха вече изразени преди повече от десетилетие. За някои подробности вж. при В. Стоянов. 

Хронология и периодизация в историческото познание като опит за осмисляне на вечността. – В: Сб. От 

икономическа раздробеност и политическо противостоене – към икономическо, политическо и духовно 

единство. Пловдив, 1998, с. 53-61. 
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Изучавайки пространствената характеристика на конкретната пресечна 

точка, ученият описва историческите факти, като очертава условията, при 

които те се появяват, а опитвайки се да надзърне във времевата плоскост 

на „Х-действителността”, той издига своите изследвания на едно още по-

високо аналитично ниво, като проследява причинно-следствените връзки 

във веригата на протичащите събития, които са породили тези факти или 

на свой ред произлизат от тях. Но тъй като пресечната точка постоянно се 

мени и това, което сега е настояще, в следващия миг става минало, а онова, 

което е било неясно бъдеще, скоро се превръща в реалност, то историята е 

в еднаква степен и наука за бъдещото време – наука за „отминалото 

бъдеще”, но също наука за „бъдещото минало”, което би могло до известна 

степен да се прогнозира, стига да разполагаме с достатъчно опорни точки. 

 Разбира се, в традиционния вид историята е обърната към миналото, 

включително към безбройните „отминали бъдеща”, които са разположени 

само по-надясно и по-близо до нашата „пресечна точка” отколкото някой 

отдалечен съпоставителен пункт от времевата плоскост на „Х-

действителността”. А за да могат бившите пресечни точки да бъдат 

локализирани и да се прецизира по-добре тяхната количествена 

характеристика, човек си е послужил с опита от пространствените 

взаимоотношения, въвеждайки за времето специфични мерни единици или 

систематизирайки по-големи негови отрязъци в особени групи по някакви 

общи, най-често субективни критерии. Това е валидно и за периодизацията 

в историческото познание с нейните неясни „сиви зони”, отграничаващи 

основните „епохи”.  

 При големите групирания на историческото време традиционно бива 

предпочитан тристепенният вертикален модел, който лежи в основата на 

преобладаващия брой периодизационни схеми. Такава е археологическата 

периодизация (каменен, бронзов и железен век с тройно подразделяне на 

„каменния”, а в него – и на „старокаменния”), схемата на Адам Фергюсън 

за етапите на човешкото развитие (дивачество, варварство и цивилизация), 

модификациите на Луис Морган и на Фридрих Енгелс при диференциране 

на праисторията (срв. низша, средна и висша степен на „дивачеството” или 

„варварството”, респ. възникване, разцвет и разлагане на първобитното 

общество), която схема бе наложена и върху старата история – образуване, 

разцвет и упадък на древните общества. Тройният принцип е валиден при 

изучаване на Средните векове (ранно, същинско и късно средновековие). 

Намираме го при периодизирането на историческата наука въобще, в която 

още през ХVІІ в. възниква тройното поделяне на Древност, Средновековие 

и Ново време, превърнало се в общоприет групиращ принцип, който бързо 

се институционализира в европейските университети чрез създаването на 

съответни катедри. 
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 Разбира се, такова поделяне е доста условно. То създава илюзията за 

прекъснатост на историческия процес, за повече или по-малко обособени 

хронологични рамки при отделните епохи, което е водело до чести опити 

за коригиране на схемата по отношение на нейните преходи. Най-вече във 

връзка с „границата” между Средновековие и Новото време, а още повече 

и с проблема за прехода между Древността и Средните векове, особено ако 

желаем да надскочим европоцентризма при осмисляне на миналото. Явно 

възприетата темпорална схема страда от пространствена ограниченост. Тя 

е създадена за систематизиране на европейската история – преди всичко 

историята на Централна и Западна Европа, но наложена като универсален 

модел, непрекъснато се натъква на „особени случаи”, тълкувайки ги като 

изключения от общото правило, или като несинхронни явления в хода на 

всеобщия развой.  

 

За периодизирането на българското минало 

 Това в пълна степен се отнася и до „българския случай”. Очевидно е, 

че обичайното поделяне на историческия развой в антична, средновековна 

и нова история тук не е съвсем подходящо, най-малкото, защото е твърде 

общо и не отчита спецификата на югоизточноевропейското развитие. Така, 

въпреки контроверзния въпрос за континюитета, ще трябва да игнорираме 

времето на античността, тъй като корените на онази етническата смес, от 

която през Новото време възникват сегашните балкански нации, могат да 

се проследят най-много до ранното средновековие. С по-различен характер 

са трудностите при вписване на Османския период в познатата ни схема. 

Завладяването на Балканите от османските турци обикновено е определяно 

като поврат, дори връщане назад в еволюцията на местните християнски 

общества, както това често се изтъква в националните историографии. От 

друга страна, нововременните нации на Балканите до голяма степен могат 

да се разглеждат и като част на „османското наследство”. Във всеки случай 

османската инвазия поставя началото на една нова епоха за завареното 

население, която не може еднозначно да се определя като средновековен 

или „нововременен” период. Османският политико-стопански ред е трудно 

съпоставим с европейския – той носи чертите на древноизточна форма на 

организация на обществото. Ориенталистите нерядко използват понятието 

„османски феодализъм”, за да подчертаят особеностите на стопанската, 

социална, политическа и културна система на султанската държава спрямо 

западния модел. По подобен начин те говорят за „номадски”, „монголски” 

и други видове азиатски феодални общества, които по съдържанието си се 

отличават повече или по-малко от европейското понятие. Но Османският 

период продължава и през ХІХ в., а в някои райони се простира до първите 

десетилетия на ХХ в., така че той не може да се разглежда като някакво 

продължение на европейското средновековие. Разбира се, Новото време 
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започва за Османската империя много по-късно и то е белязано с чертите 

на една наложена модернизация – обстоятелство, изиграло съществена 

роля при формиране спецификата на югоизточноевропейското развитие. 

Всичките тези особености позволяват да се обособи османското време като 

самостоятелен период, в който се променя етно-религиозният и културен 

ландшафт на региона, а това оставя следи в манталитета и политическата 

култура на новите балкански нации.  

 Неподходящо за изследвания в тези области и въобще при историко-

антропологичния подход е обичайното поделяне на миналото ни в история 

на Първото, Второто и Третото българско царство (държава), разделени 

помежду им от периодите на византийското и османското господство, през 

които – естествено – не е имало никаква българска държава.
3
 Схематично 

погледнато, тази класификация може да изглежда приемлива. Тя отразява 

обаче един тристепенен модел, разработен за други епохи и народи (напр. 

при изследване на Древния Изток, където историята на Египет е разделена 

на три царства и две преходни фази, по същия начин, по който в историята 

на Вавилон и Асирия се говори за старо, средно и ново царство; подобно 

групиране бе познато и в немската историография – Първи, Втори и Трети 

райх). Освен това такова поделяне е насочено към наличието или липсата 

на своя държавност и не отчита културните феномени, съществуването на 

които не зависи (или невинаги зависи) от политическото състояние на 

общността. 

 Едно междинно положение, при което в центъра на историческия 

процес стоят както държавата така и народът, заема традиционното за БАН 

и университетската наука концентриране на изследователската дейност в 

катедри и секции по средновековна история, история на българския народ 

през ХV до ХVІІІ в. и нова (и най-нова) история. То отговаря по-добре на 

различаващите се във времето и „по съдържание” български общества. Но 

ако искаме да включим и културно-политическите особености в тяхното 

развитие, трябва да привлечем като ориентир допълнителни опорни точки. 

В този случай историята на българския народ може да получи по-различно 

разпределяне в: (1) паганистичен, (2) взантийско-български, (3) османски 

и (4) нововременен период. Те са белязани от различаващите се модели на 

съответната политическа култура, които не остават постоянни, защото и в 

                                                 
3
 Схемата е възникнала в края на ХІХ в. и началото на ХХ в.и е била възприета в българската историопис 

благодарение на научния авторитет на Васил Златарски, който в История на българската държава 

през средните векове (София, І, 1 1918; І, 2 1927; ІІ 1927; ІІІ 1940) пише за Първо и Второ българско 

царство. Под „Трето царство” се подразбирало възобновената през 1878 г. българска държава, особено 

след прокламирането на независимостта на 22 септември (4 октомври) 1908 г. Петър Мутафчиев също 

поделя своята История на българския народ (София, 1943) в два тома по Първото и Второто българско 

царство, към които в едно по-късно разширено издание неговата дъщеря, акад. Вера Мутафчиева, добави 

и трета част за Османския период (П. Мутафчиев, В. Мутафчиева. История на българския народ от 

началото на човешки живот по нашите земи до Българското възраждане. С., 1998). В комунистическо 

време схемата беше запазена, само че вместо „цаство” бе предпочитана думата „държава”.  
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рамките на един и същ период настъпват промени на системата, а елементи 

от по-старите културни отношения понякога продължават да се съдържат и 

в последвалите периоди. 

 

„Паганистичните” времена 

 Първият времеви отрязък започва с основаването на българската 

държава на Балканите, независимо че нейната предистория е протекла из 

Северното Черноморие, по Кавказ и далеч на изток в Средна Азия в една 

смесена хунска и „не-хунска” среда. В резултат на разпадането на т. нар. 

Стара или Велика България част от нейното ездитно население се преселва 

на юг от Дунава, установява се на византийска територия (681) и успява в 

борба с Източната империя да наложи трайното си присъствие. Периодът 

продължава до покръстването (865/6), с което българи, славяни и другите 

етноси в страната напускат езичеството и биват включени в християнската 

цивилизация. Периодът протича под хегемонията на т. нар. прабългари. Те 

налагат своите собствени управленчески традиции, които напомнят онези 

на хуните, аварите и тюрк[ют]ите и слагат отпечатък върху облика на 

държавата с нейната култура (сиреч върху нейното устройство, военната и 

административна организация, както и отнасящата се към това специфична 

терминология). От това време са запазени редица изрази, лични имена, 

обозначения, титли и пр., които ни позволяват до голяма степен да отнесем 

прабългарския към алтайското езиково семейство или да го разглеждаме 

като идиом, в който се откриват и определени ирански черти. Краят на 

този период не е точно маркиран, тъй като и след християнизирането 

остават незасегнати много елементи на паганизма, българите продължават 

да ползват своя език в ежедневните си нужди, книжовниците употребяват 

прабългарски технически термини,
4
 а държавното устройство запазва още 

дълго унаследените традиционни черти.  

 Ако искаме да изследваме културно-политическите особености на 

тогавашното общество, трябва да изходим от познанията върху ранните 

средновековни народи, не на последно място обаче и от оскъдните 

информации за конните номади. Независимо от етническия им произход, 

те са развили съпоставими социални и политически структури, стопански 

организационни форми и подобни културни системи. Това може би лежи в 

сравнително недиференцирания им начин на живот в обширните степни 

                                                 
4
 Тудор Докс, синът на Черноризец Докс, който бил брат на св. Княз Борис І, отбелязва в 907 г. годината 

на покръстване на българския народ според унаследеното летоброене като åòõ áåõòè (година на кучето, 

пети месец). Поставено във връзка с надписа от Балша (Албания), при който това събитие е предадено с 

година 6374 от сътворението на света (= ХІV индикт), се получава май или април на 866 г. Срв. Моско 

Москов. Именник на българските ханове (ново тълкуване). София, 1988, с. 109-110. Също и някои титли, 

като напр. боил[а] (βοιλάς, βοηλάς, βοσληα, βολιάδες, βωσλε, árë>) продължеват да живеят благодарение 

на разпространението на старобългарската писменост, напр. бо[л]яр[ин] (ст.слав. áîë>ðèíú [мн. ч. 

áîë>ðå], бълг. боляр[ин], срб.хрв. бољарин, рус. боярин, укр. боярин, рум. bojar „висш сановник”). 
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области на Евразия, което е водело до съхраняване и препредаване на 

обичайните социални норми и културни ценности, поради което 

„номадската цивилизация” не успява да се развие по-нататък и е трябвало 

да загине в конкуренция със съседните „високи култури”. Конните народи 

обаче са играели (особено във времена на масови преселения) голяма роля 

при препредаването на чужди постижения и с това при културния обмен 

между отдалечените по време и място цивилизации. И тази посредническа 

роля е повлияла със сигурност и върху собствената им култура. Българите 

например съградили своята първа столица на Балканите, Плиска, навярно 

по някакъв източен образец.
5
 Те са оставили кратки записи на един вид 

„руническо” писмо, което се е доразвило при старите тюрк[ют]и и уйгури в 

Централна Азия.
6
 Те са имали собствено летоброене и един календар, 

който се явява предходник или разновидност на т. нар. дванадесетгодишен 

източноазиатски животински цикъл.
7
 Те са „четели” по звездите,

8
 когато е 

                                                 
5
 В първата половина на ХХ в. бе издигната тезата, че строителният план на т. нар. голям дворец в 

Плиска представлява паралел на персийските дворци от времето на Сасанидите. Също и скалният релеф 

край Мадара бе поставен във връзка с древноперсийското изкуство. Срв. при А. Протич. Сасанидска 

художествена традиция у прабългарите. – В: Известия на Българския археологически институт, т. 4, 

1927, 211-235; Bogdan Filov. Les palais vieux-bulgares et les palais sassanides. – In: Recueil Uspenskij, t. I, 

Paris 1930, 80-86. По-късно тази хипотеза бе изоставена, но в големите правоъгълни каменни блокове  и в 

строителния тип на по-стария дворец бяха видени следи от архитектурен стил, който е съществувал по 

времето на елинизма в Сирия и Палестина и се е разпространил през VІІ в. в арабската архитектура; срв. 

Никола Мавродинов. Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство. С., 

1959, 38-41. 
6
 И в тази област има многобройни публикации. Кратък поглед върху проблематиката предлагат 

приносите в издадения от Klaus Röhrborn и Wolfgang Veenker сборник Runen, Tamgas und Graffiti aus 

Asien und Osteuropa (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Bd. 19), Wiesbaden 1985. Срв. 

например: Edward Tryjarski. Die runenartigen Schriften Südosteuropas (S. 1-15); Същият, Alte und neue 

Probleme der runenartigen Inschriften Europas. Ein Versuch der Entzifferung der Texte aus Murfatlar und Pliska 

(S. 53-80); Hans-Wilhelm Haussig. Die Runen des Schatzes von Nagy-Szent Miklós in ihrer Bedeutung für die 

Runenschriften Osteuropas (S. 17-52); Същият, Der historische Hintergrund der Runenfunde in Osteuropa und 

Zentralasien (S. 81-132). 
7
 Освен монографията на Москов (вж. тук бел. 4) срв. Б. Бъри. Хронологичният цикъл на българите. – В: 

Минало, 4, 1910, 383-399 (= The Chronological Cycle of e Bulgarians. – In: Byzantinische Zeitschrift, 19, 1910, 

127-144); J. Marquart. Die nichtslawischen (altbulgarischen) Ausdrücke in der bulgarischen Fürstenliste. – In: 

T’oung-pao, ser. II, vol. 11, 1910, 649-680; Й. Миккола. Тюркско-болгарское леточисление. – В: Известия 

Отделения русскаго языка и словесности Академии наук, 18, 1913, № 1, 243-247; на немски език: J. 

Mikkola. Die Chronologie der türkischen Donaubulgaren. – In: Journal de la Société Finno-Ougrienne, 30, 

1914; на български – Тюркско-българското леточисление. – В: Минало, 1914, № 2, 77-81; Геза Фехер. 

Именникът на българските ханове – леточислението на прабългарите. – В: Годишник на Народния музей 

1922-1925, 237-313; Omeljan Pritsak. Die sogenannte Bulgarische Fürstenliste und die Sprache der 

Protobulgaren. – In: Ural-Altaische Jahrbücher, 26, 1954, 61-77, 184-239; Hans-Wilhelm Haussig. Die 

protobulgarishe Fürstenliste. – In: Franz Altheim u. Hans-Wilhelm Haussig, Hg., Die Hunnen in Osteuropa. Ein 

Forschungsbericht. Baden-Baden, 1958, 9-29; Lois Bazin. Vestiges chronologiques des Bulgars. – In: Louis 

Bazin, ed., Les calendries trcs anciens et medievaux, Lille, 1974, 651-710; Борис Рогев. Астрономически 

основи на прабългарското летоброене. София, 1974; Йордан Вълчев. Der Kalender der Protobulgaren. 

Sofia 1978; Същият, Календар и слово. София 1986; П. Добрев. Преоткриването на прабългарския 

календар. София 1994. 
8
 Това личи от отговорите на папа Николай І на запитванията на княз Борис І относно църковната и 

светска организация в новопокръстена България. Срв. D. Detschew. Responsa Nikolai I. papae ad consulta 

Bulgarorum (anno 866), iterum recensuit et in bulgaricum vertit. Serdicae 1939 (ІІ издание: „Отговорите на 

папа Николай І по допитванията на българите, текст и превод от Д. Дечев”. – В: Извори за българската 

история, т. VІІ. София 1940, 60-125). Вж. към това и R. E. Sullivan. Khan Boris and the conversion of 

Bulgaria. – In: Studies in Medieval and Renaissance History, 3, 1966, 53-139 (на с. 58-60). 
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трябвало да вземат жизненоважно решение, и са почитали небесната сила 

Тангра, чието име съответства на алтайската дума tangara, tängri, tanri и 

пр. (бог, небе), поставяна от някои изследователи във връзка с шумерското 

съществително dengir (звезда). Има и множество други податки, по които 

прабългарите могат да бъдат свързвани не само с хуните и с по-късните 

тюрко-монголи, но и с някои древноирански (индоевропейски) народи и с 

техните предшественици. Във всеки случай те са донесли на Балканите нов 

тип култура, която е проникнала във всички подсистеми на тяхното 

общество. Затова една от най-важните задачи на българската медиевистика 

е да се изследват задълбочено взаимовръзките и взаимодействията на 

политическата, икономическата и културно-социалната система на 

„паганистичните” българи. Към това се добавят и въпросите за 

стойностните оценки и чувства на идентичност при българите и славяните, 

за междуетническите и междуконфесионални взаимоотношения, за типа на 

лоялност и солидарност на едно микро- и макрониво (т. е. в рамките на 

собствената група и на по-голямата общност) и т. н. Едва тогава би могло 

да се вадят заключения за политическата култура на това общество преди 

покръстването, да се описват нейните особености и да се определя нейният 

тип, за да се улесни търсенето на следи от проявите на приемственост. Да 

са се запазили при това отделни черти и до по-ново време, както например 

т. нар. старобългарски добродетели, с които така често се е спекулирало 

през ХХ в. в националистическите среди, е доста невероятно Ако е имало 

нещо, което се е съхранило и до наши дни в народностната психика и 

манталитет, то ще да е едва от следващата епоха, в която се е формирала 

българската народност – такава, каквато я познаваме. 

 

Византийско-българската епоха 

 Вторият период обхваща ромейското господство и историята на 

Второто българско царство, през което време недвусмислено се налага 

византийският модел. Християнизацията променя облика и същността на 

българската държава. Приет сред европейските владетели, канът вече като 

княз, започва с прозелитична ревност да се бори с унаследените традиции 

и разклаща по революционен начин системата на тогавашното общество. 

Променят се културните основи и политическите институции, изравнява се 

положението на българите и славяните в страната. Враждебната позиция 

към основният външнополитически противник, Византия, се смекчава, тъй 

като новата религия е приета от Константинопол и двамата владетели са 

вече „братя во Христе”. Напускането на първата резиденция Плиска и 

изграждането на новата българска столица в Преслав е символизирало 

необратимия разрив с езичеството, което е представлявало един макар и 

екстремен, но за времето си повече от необходим израз на духовното 

„модернизиране” на страната. Този акт обаче не се ограничава само в 
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символични действия. Следват допълнителни мерки за отстраняване на 

следите от миналото, особено след неуспешния заговор на българската 

аристокрация, при което въстаналите боляри били екзекутирани заедно с 

техните семейства. Може би по същото време са били унищожени някои 

записи с „паганското” руническо писмо – онези „черти и резки”, за които 

съобщава старобългарският писател Черноризец Храбър. Вече през Х в. 

употребата на прабългарския език ще да е била ограничена предимно до 

социалната комуникация в семействата на покръстените българи.  

 Налагането на християнството като държавна религия допринася с 

времето за сближаване на народностните групи и тяхното етнокултурно 

приравняване. Още по-решаваща роля играе въвеждането на кирилското 

писмо и тясно свързания с него славянски език (на мястото на гръцкия 

литургичен език) както в църковната служба така и за държавните дела. С 

приемането на този писмен език (на т. нар. староцърковнославянски или 

старобългарски) като официален църковен, литературен и управленчески 

език, бива даден тласък и в консолидирането на новия славяно-български 

народ. Големи са заслугите за това и на византийското господство, което 

не остава дълго да се чака след културния обрат на българското общество. 

То нивелира различията между славяните и българите, третирайки ги като 

равнопоставени поданици на Константинопол. Възстановяването на 

имперската власт върху земите на българската държава е последвано от 

значителни промени в политическата, икономическата и социално-

културната област. Веднъж интегрирано в империята, населението приема 

по-лесно християнския културен модел. Също и появилият се през тези 

времена пастирски народ на власите, както и заселилите се на Балканите 

отломки от печенезите, узите и куманите, са били най-напред по правило 

покръствани, преди да бъдат приемани в съответните общества. Това води 

до по-нататъшни етнически смесвания и до възникването на нови форми в 

усещането за идентичност и чувство на лоялност. По-късно владетелите на 

възстановената през 1185 г. българска държава са се самоопределяли като 

„царе [т. е. цезари, императори] на българи и гърци”, обличали са се по 

византийската мода и дори резиденцията им в Търново е станала известна 

като Царевец (от цар), което название възниква по аналогия със старото 

славянско обозначение на Константинопол, Цариград (от царски град). 

 По време на Второто българско царство обществото и политическата 

му организация не са се отличавали съществено от тези в други страни на 

средновековна Европа, с изключение може би на това, че са били по-силно 

повлияни от византийската „висока култура”. Това влияние е било особено 

силно сред висшето духовенство и аристокрацията, но то е определяло 

живота и на „обикновения народ”. То намира израз както във възприетите 

благороднически титли (деспот, севаст и пр.), които изместили старите 

прабългарски от предходния период, така и в най-различни външни прояви 
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на ежедневието, в облеклото, дворцовия церемониал и пр. Византийската 

традиция се отразява дори в българското канцеларско дело. Дарствените 

грамоти на владетелите например са носели името хрисовул (или в превод 

– златопечатно слово, от гр. τρσζόβοσλλος λόγος), а тяхната структура е 

напомняла на византийските „златни були”, при което дипломатическите 

формули представлявали буквален превод на съответните гръцки пасажи.
9
 

 В такъв случай ако се постави въпросът за характера на тогавашната 

политическа култура, трябва да се изходи преди всичко от особеностите на 

този „източноримски модел”, който е търпял и отклонения от официалните 

християнски норми. Чрез това става разбираемо например наличието на 

повлияните от манихейството общности на т. нар. павликяни в Мала Азия и 

на Балканите, от които са произлезли българските богомили, чието духовно 

наследство продължило да живее при т. нар. патарени, албигойци, катари 

и други „еретици” от Южна и Западна Европа. Под внимание обаче трябва 

да се вземе и собственото развитие на тогавашното българско общество, в 

което се откриват както „източни” влияния, така и такива от християнския 

Запад, тъй като българите не само са имали опит с рицарите кръстоносци, а 

техните царе са стояли във връзка с европейските владетели, но и защото 

народът е бил всъщност двукратно покръстен: веднъж от Константинопол 

и скоро след това от Рим, с което още тогава му се отрежда посредническа 

роля между християнските Изток и Запад. Към края на „българското 

средновековие” страната е поделена на множество малки държавици, а 

това улеснява победата на османците и се отразява в административното 

поделяне на по-късната османска провинция Румелия (Rum-eli, ромейската 

земя). За разлика от някои централно- и западноевропейски модели (напр. 

в немската история) обаче от това разпокъсване не могли да възникнат 

никакви по-силни регионални и/или локални връзки (респ. идентичности), 

тъй като съвсем скоро Югоизточна Европа попада в османската сфера на 

влияние и всички българи се озовават включени в новата мюсюлманска 

империя. 

 

Османският период 

 Третият отрязък от време започва в края на ХІV в. и началото на ХV 

в., когато българските поселищни области биват една след друга погълнати 

от новата мюсюлманска държава на османците и е трябвало да преживеят 

съществени етнокултурни трансформации. Последвалото продължително 

чуждо господство изиграва решаваща роля за по-нататъшното оформяне на 

обществото. Като носители и разпространители на духовни ценности, 

които, макар и не съвсем чужди, все пак се конфронтирали с християнския 
                                                 
9
 Вж. например: G. A. Ilyinskiy. Gramoty bolgarskikh carey. With an Introduction by Ivan Dujčev. London 

1970; Валери Стоянов, Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи. София 1991, 

63-122. 
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светоглед на българското население, османците толерирали една култура, 

която съществено се е различавала от заварената култура на местните. Към 

това се добавя и обстоятелството, че българите не разполагали повече със 

самостоятелна държава и нямали никакви институции, които да поддържат 

развитието на собствена „висока култура”. Духовниците, които не са били 

избягали в съседните християнски страни и по-далеч към Южна, Средна и 

Източна Европа, станали подчинени на гръцката цариградска патриаршия. 

Знатните, доколкото не били паднали в бой по време на завоеванията или 

емигрирали в чужбина, се покорили на новите си господари и преминали с 

времето към Исляма, така че са били загубени като потенциален елит за 

развитието на българския народ. В някогашното християнско балканско 

пространство настъпили видими културни промени. Поради решаващото 

значение на религията в средновековните общества адептите на новата 

цивилизация са могли да съществуват само като мюсюлмани. Основната 

маса народ, която останала вярна на християнските ценности, трябвало да 

се задоволи с една подчинена роля без каквито и да било изгледи за успех. 

Самият факт, че българите векове наред са живеели в една „вътрешна” 

османска зона, без директна граница с европейския свят, довел до тяхното 

откъсване от общоевропейското развитие и до възприемането на елементи 

от османската култура и османския начин на живот. Липсата на пъпна връв 

с духовните центрове на Европа ги връща към традиционната им народна 

култура, която е подложена на нови „ориенталски” въздействия. Българите 

поддържат тази култура, възстановяват дори елементи от предхристиянско 

време и се вкопчват здраво в унаследените ценности, не на последно място 

и поради липсата на своя собствена елитарна култура. 

 Османският период е време на значими етнодемографски промени. 

Със завоюването на страната се настанява и новият тюркски народностен 

елемент. Към него спадали не само военни контингенти, представители на 

администрацията и на религиозния култ, не само османски интелектуалци, 

но също странстващи пастирски групи и селско и занаятчийско население, 

което намира на Балканите своята нова родина. С това обаче и Ислямът се 

настанява здраво в Югоизточна Европа. С времето градовете придобиват 

все по-силно изразен ориенталски облик, така както в обществения живот, 

в управлението и стопанството определяща става мюсюлманската култура. 

Постепенно части на местното население също преминават към „турската 

вяра” и така се образуват нови идентичности. Това означава за българската 

общностна система – така както за другите южни славяни, гърци, албанци, 

роми, отчасти също и евреи – едно по-нататъшно, този път конфесионално 

обусловено разцепление. Българите, станали мюсюлмани, се интегрирали в 

турската народност или образували по-късно групата на т. нар. помаци. 

Католическите българи отчасти се изселили в унгарската провинция Банат, 

където в техните среди възниква и едно от първите, написано на латински 
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език, изложение на историята на българския народ.
10

 Заможните източно- 

(или гръко-)православни българи, които можели да си позволят едно по-

добро образование, били силно повлияни от гръцката култура и през ХVІІІ 

и началото на ХІХ в. се чувствали вече почти като „полугърци”. Повечето 

представители на „обикновения народ” останали и занапред неграмотни, 

освен ако не са посещавали църковното училище, където получавали най-

елементарни познания, Но и те се чувствали до по-ново време не толкова 

като „българи”, колкото най-общо „християни” и членове на една местна 

общност, отличаваща се по носия, фолклор и обичаи от други регионални 

групи, едва след това като жители на конкретно селище и най-накрая като 

членове на даден род или семейство. Затова едва ли може да се докаже 

наличието у българите от ХVІ–ХVІІІ в. на една всепокриваща национална 

идентичност. „Родината” на тогавашния дребен селянин ще да е започвала 

и свършвала с неговото родно село, където той прекарвал целия си живот, 

а познатият му свят се е простирал най-често до близките селища и 

намиращия се в съседство по-голям град. Неговият духовен кръгозор е 

отговарял вероятно на онова, което е изразено в познатата шопска песен, 

че от „Софийско пòле” по-широко „нема”, от Витоша по-високо „нема” и 

от „Искъро по-глибоко нема”… При една такава нагласа към света трудно 

може да се предполага съществуването на „национално” самосъзнание при 

мнозинството българи. Само общият език и вярата все още са задържали 

разхлабените връзки на народа. Но живият език се бил развил в множество 

регионални говори, които от изток на запад са се отличавали и фонетично 

помежду си, а християнската вяра от източния обред е била присъща както 

на българите, така също на гърците, сърбите, власите и част от албанците. 

 Опитът, който българите през тази епоха натрупали в контакта си с 

османското управление и с безграничното господство на местни владелци, 

се е отпечатал в „душата” на народа. Той обусловил и появата на такива 

житейски „мъдрости”, че преклонената главица сабя не сече, или че срещу 

ръжен не се рита. С нарастването на корупцията и с нейното превръщане в 

нещо обичайно за османското общество и органите му на управление, се е 

появила и поговорката, че законът е като врата в полето, сиреч винаги има 

начин той да бъде заобиколен. 

 Такива отношения към политическата система може да се формират, 

ако държавната власт бива възприемана като чуждо господство и тежест, 

насочена срещу интересите на общността, власт, която не се съобразява с 

хората и занемарява тяхното благосъстояние. Това в определена степен се 

отнася до османското владичество, особено през първите десетилетия след 

завоеванията, но и по-късно в кризисни времена, когато населението се е 

чувствало беззащитно пред най-различни опасности. Възникналите тогава 

особености в българския народен манталитет обаче надживели социалните 

                                                 
10

 Вж. Карол Телбизов. Още една история на България от средата на ХVІІІ в. – В: Векове, 6, 1978, 24-34. 
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и политически обстоятелства, довели до тяхната поява; те обуславят и през 

съвременността определени черти на политическата ни култура. Разбира 

се, по-късните времена донасят и нови „качества”, а българското общество 

от края на ХІХ в. и особено в началото на ХХ в. значително се различава от 

своите „предшественици”, най-малкото защото сега вече става въпрос за 

една държавно организирана и постоянно модернизираща се национална 

общност. Към това идва и опитът, който същото общество е трябвало да 

придобие, и то не само в хода на „вътрешното” си развитие – достатъчно е 

да си спомним за т. нар. македонски въпрос, който десетилетия наред се е 

смятал за най-важната част на „неосъществения национален идеал” – но и 

по отношение на „отвън” възприетите или отчасти наложени след Втората 

световна война модели на новата политическа, стопанска и социо-културна 

организация на държавата. 

 

Нововременната епоха 

 За България Новото време започва с „Националното възраждане”. 

Първа стъпка към това било осъзнаването на отдавна забравеното минало. 

През 1762 г. Хилендарският монах Паисий написва в Света гора на Атон 

своята Славяно-българска история, в която извиква спомена за „славните 

времена” на старите български царе. Книжката скоро бива копирана и се 

разпространява сред населението, за да пробуди неговото самочувствие. 

По време на повтарящите се турско-европейски войни, чрез които една 

след друга биват откъснати все повече области от Османската империя, 

нараства и националното чувство на българите, които сега вече са и по-

добре икономически поставени и започват да поддържат своята собствена 

култура и образование. Скоро те влизат в конфликт с гръцката „вселенска” 

патриаршия. Когато по тяхно прошение султанът разрешава през 1840 г. 

изграждането на българска църква в Истанбул, е поставен основният камък 

на конфесионалната им автономия. През 1860 г. новата църква се отделя от 

сферата на влияние на патриаршията, а през 1870 г. друг един султански 

ферман провъзгласява основаването на самостоятелна българска екзархия. 

Това предизвиква по-нататъшно разцепление сред народа, тъй като много 

български религиозни общини извън епархиите, които са били отредени на 

Екзархията, включително онези в Тракия и Македония, си останали както 

и преди подчинени на Вселенската патриаршия. С това обаче се очертават 

и границите на новата българска нация, преди още да бъде възстановена 

нейната държава в 1878 г. 

 Най-важните черти, които отличават обществото на нововременните 

българи от това на техните предшественици, но го свързват и с останалите 

южнославянски общества, могат да бъдат обобщени под две кодови думи – 

„нация” (респ. „национална държава”) и „модернизация”. С това се попада 

при двете, може би най-често разглеждани теми в изследванията на Новото 
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време. Толкова много е писано и дискутирано по тях, че тук особеностите 

на българския „случай” не трябва подробно да се обсъждат, а само да се 

маркират накратко. 

 

Българската нация 

 1. Българската нация е била вече формирана, преди още да възникне 

нейната държава. Не съвместният живот в една териториално-политическа 

единица е станал значи причина за развитието на национално чувство (има 

предостатъчно случаи за това в световната история), а обратно: нацията си 

е извоювала своята собствена държава. Оттук следва обаче, че за членове 

на такава национална общност могат да бъдат смятани както поданиците 

на собствената държава, така и онези „сънародници”, които живеят извън 

нейните граници. 

 2. Българската нация възниква като „етно-културно” формирование и 

като такова тя бива разглеждана и до ден днешен. При подобна представа 

за „нацията” в центъра на внимание стоят такива реални или въображаеми 

критерии като например днешният или някогашният живот на една обща 

територия (която обаче е била населявана и от други етноси), майчиният 

език (който може да бъде и по-късно научен), етническият произход (който 

невинаги е доказуем), конфесионалната принадлежност и повлияната от 

нея култура или съвместният исторически опит и т. н. Подобна представа е 

била всеобщо разпространена, когато се е формирала българската нация, и 

тя е споделяна и днес от останалите югоизточноевропейски народи. Може 

обаче да се стигне до конфликт, ако поради такива движещи мотиви бъдат 

разглеждани като „собствени” части от народа и териториите на съседни 

държави, ако се прогонват малцинства извън страната или ако им се налага 

насила да възприемат „по-подходяща” идентичност, за да бъдат създадени 

етнически „чисти” територии и етнически „хомогенни” нации. 

 3. Съответстваща на тази представа за нацията е била и политиката 

на националната ни държава спрямо вътрешните малцинства и живеещите 

извън границите „сънародници”. По един или друг начин, в една или друга 

форма, елементи на подобна политика се откриват също в историята и на 

другите югоизточноевропейски държави. 

 

Модернизацията 

 1. Тя е общо явление при всички нации и национални държави от 

региона; нейното начало трябва да бъде поставено още във времето на 

Османската империя, когато са предприети първи опити за реорганизиране 

на военното дело и управлението на държавата чрез частично възприемане 

на някои европейски модели. Това обновление обаче се реализира трудно и 



 

14 

 

за доста дълго време, не на последно място и поради силната съпротива на 

традиционно консервативното мюсюлманско общество. За християнските 

народи в империята адаптирането на европейските образци е било далеч 

по-лесно и според географското им положение в югоизточното европейско 

пространство, но също в зависимост от преобладаващата религия (римо-

католическа или гръко-православна), те усвояват материалните и духовни 

постижения на Европа. Но дори и при тези нации се запазват следи от 

османското минало, от унаследения начин на мислене и поведение, с които 

приетите нови ценности (особено в менталната сфера) се смесват в пъстър 

букет. Най-трудна е била „европеизацията” на мюсюлманска Турция, която 

е могла да протече само по революционен начин за кратко време и насила, 

преди да възникне модерната турска нация – нейният „автор” и духовен 

водач Мустафа Кемал не без основание получава прозвището Ата-Тюрк 

(„баща на турците”). 

 2. Често модернизирането представлява и скъсване с миналото. При 

етно-културните нации, които търсят да видят своите корени далеч назад в 

историята, това минало по разбираеми причини става нежелано (в случая с 

турската нация е изработена нова историческа идентичност). Тогава много 

по-лесно биват жертвани пред „прогреса” следите от чуждата култура или 

от някогашното чуждо господство (облекло, архитектурен стил и пр.), тъй 

като сега те вече изглеждат ненужни, но главно и защото стоят на пътя на 

изразяването на национал[истич]ните чувства и пред „победния знак” на 

триумфиращото „ново време”. В хода на българската история това често се 

е случвало. С него обаче може да се обясни и една станала вече характерна 

за обществото ни особеност: във времена на политически и/или социални 

преломи човек да се присъединява към „новото” преди всичко външно, 

каквото поведение – естествено – изисква много по-нищожни усилия, а и 

прави добро впечатление. Това важи както днес, когато почти всички 

„герои на новото време” се оказват по един или друг начин свързани с 

бившите органи на властта, така някога за османското наследство. Типичен 

пример е прочутият литературен образ Бай Ганьо, който запазвайки своя 

манталитет и навици, но облечен в модерно сетре, си въобразява, че е 

станал истински европеец… 

 3. Модернизирането на българското общество започва по време на 

османското господство и се интензивира с основаването на националната 

държава. То се изразява не в простото копиране на европейските образци, 

които освен това – например в образователното дело, при конституцията и 

пр. – се различавали в отделните държави, а и в техния подбор и напасване 

към българските отношения. Може би затова нацията отбелязва в края на 

ХІХ в. и самото начало на ХХ в. едно бързо възходящо развитие. Това до 

голяма степен се дължи навярно и на „отворения” характер на изградения с 

времето в българското общество тип политическа култура, по отношение 
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както на цялата социална система, така и на нейните отделни части. И ако 

днес българите се намират в една нова (или подновена) фаза на никога не 

свършващия за тях процес на модернизация, който на всичкото отгоре е и 

съпътстван от различни вътрешни и външни препятствия (да си спомним 

за последиците на югославските войни в края на ХХ в.), тази отвореност и 

способност за адаптиране със сигурност ще им помогнат да преодолеят и 

бъдещите предизвикателства. 

 

 * * * 

 Предложеният тук опит за периодизиране на българската история 

подлежи на допълнително уточняване. Някои от споделените обобщения 

може да не допаднат на отделни колеги историци и на онези ентусиасти с 

различно професионално амплоа, специализирани било като политици или 

като литератори в повдигане на националното самочувствие с пропаганда 

на „миналото величие”. Но „сивият поток” на псевдоисторическата „чалга” 

няма нищо общо със сериозната наука. Да, той предизвиква емоционална 

тръпка сред по-широката публика, така както и ориенталските ритми на 

кръчмарската „свирня” разиграват сърцето на примитива. От „силиконовия 

фолк” до токата и фуга на Бах обаче разстоянието е цяла Вселена – такова, 

каквото е и между патриотично мотивирания исторически дискурс, с който 

се целѝ компенсиране на бледото настояще, и безпристрастното изучаване 

на същото това минало чрез критично отношение към използваните извори 

при съпоставка със заобикалящите ни страни, народи и култури.  

 Не е нужно да си измисляме миналото. Параисторическите напъни 

няма да ни направят „по-добри” европейци. Но опознавайки всестранно 

собствената си история, ще сме в състояние да дадем по-осмислен принос 

за обогатяване на европейското културно пространство. И една от многото 

стъпки за това е, да се отхвърли пасивното нагаждане към изработените в 

други условия модели, като се оцени и творчески приложи уникалността 

на собственото ни развитие, включително и при неговото систематизиране. 

 

 


