
България – една история за битки, слава и постижения 

 Какво е историята за теб? Какво е историята за мен? Какво е историята за нас като 

общество и народ?  

А какво ще е ако историята е човек, който стои пред нас, в чиито очи виждаме 

като на филмова лента битките, войните, победите и загубите, а по тялото - всички белези 

от тях… Историята изглежда слаба и немощна, изпита от всичко, през което е преминала.  

А очите й са дълбоки, мрачни, мъгливи… крият онази реалност, от която дори ние се 

опитваме да избягаме. Защо? Ние ли бягаме от нея или тя бяга от нас, или може би 

умишлено се крие зад ролята на лошия герой във филма. Тя изглежда слаба и немощна, 

изпита от всичко, през което е преминала. Тялото й е като че ли прегърбено от тежестта, 

която носи, наранено от ударите, които е поело. 

Ние сме тук и сега, и вървим до нея, приветстваме я в нашия свят, но си напомняме 

и че сме част от нея. Показваме й нашата действителност, а тя ни разказва какво се е 

случило там, където е започнало всичко за нас, българите.  

Разказът й започна с хан Аспарух и онази битка със силна Византия, която даде 

началото на нещо велико. Годината е 681, а договорът, сключен тогава, дава началото на 

една „варварска“ държава, съжителствала с могъщата Източна Римска империя.  

Битките са неизбежна част от българската история -  битки, от които сме излизали  като 

победители, или като победени, които са слагали  край, или са поставяли ново начало.   

 В хронологията на събитията, през които сме преминали като народ има 

множество битки и сражения, но едни от най-значимите, които са предотвратили 

претопяването на народа ни към други цивилизации, са тези на Тервел и Калоян, 

съответно през 717-718 г. и 1205 г. Въпреки вековете между тях и изменилите се 

ценности и традиции, се открива общото в мисленето и действията на двамата владетели. 

Изправени пред сблъсъка с други общества със силно изразени мотиви за идеологията 

си, те успяват да преценят, че врагът, намиращ се в съседната държава, далеч не е толкова 

голям, колкото тепърва идващият. Те правят верния цивилизационен избор и за 

България, и за Европа. В лицето на врага, пред когото се изправя владетелят през VIIIв. 

са арабите, а векове по-късно, през XIIIв. Калоян се сблъсква с рицарите на IV 

Кръстоносен поход – латинците.  

 Средновековна България винаги се е намирала в остри отношения с Византия, 

въпреки кратките периодите на мир между двете страни. Самото решение хан Тервел да 

помогне на византийците привидно звучи нелогично и странно, но отговорът на въпроса 

защо  Тервел го прави, се крие в добрата преценка на владетеля за настоящата ситуация 

в конкретния исторически момент. За него е по-правилно това да помогне на своя враг и 

заедно с това да отблъсне по-голямата заплаха. Арабите са опасност, защото заплашват 

установения дотогава религиозен мир в земите на Европа като носители на ислямската 

религия.  

Една от причините за християнизацията на България при управлението на княз 

Борис I е престижът на държавите, част от християнския кръг, и улеснението, което ще 

получи страната в своите икономически, културни, мирни връзки и взаимоотношения. 

Именно в този период България започва да се утвърждава като родина на православното 

славянство – Slavia Orthodoxa. 

По стъпките на Борис поема един от владетелите на XIIIв. – цар Калоян. Неговото 

управление е белязано също от религиозни реформи и сражения. Цар Калоян е пример 

за далновиден владетел, умело преговарящ с представителите на Римската църква, 



водейки се от главната цел – да издигне авторитета на България. Унията, сключена с Рим 

на 8 ноември 1204 година, е един от примерите за изграждането на стабилни 

външнополитически отношения. За него това е важна стъпка, защото този договор, 

създава връзката между българската държава и папата в Рим. В следствие на този акт 

българският духовен глава получава сана „примас“, а цар Калоян – рекс. Сами по себе 

си тези негови постъпки поставят стабилната основа за развитието и просперитета на 

България и българския народ.  

Една открояваща се битка в управлението на цар Калоян е тази, която води с 

рицарите на IV Кръстоносен поход. Тези действия предотвратяват разпространението на 

католицизма в земите на Източна Европа. В този исторически момент Рим води 

множество походи, вярвайки, че това е най-правилното направление в християнството. 

Те се характеризират с насилствено налагане на католическата вяра, по което не се 

отличават от действията на арабите. Решението, което взема Калоян, може да се сравни 

с действията на по-рано управлявалият Тервел.  Също като него той взема решението да 

помогне на православната цивилизация, живееща по тези земи, което води до 

решителното сражение при Одрин през 1205 година. С помощта, която получава от 

куманите, той успява да отблъсне латинците и да защити  източното православие.  

Историята ни разказа какво се случи там, където започна всичко, но и там, където 

завърши. Очите ни видяха картини от Априлското въстание с хилядите жертви и кървави 

погроми, но и онази искрица, която запали пожара, развихрил се по българските земи, 

обърнал внимание на останалите народи към забравената цивилизация. Видяхме картини 

от Руско-Турската освободителна война на онзи връх, останал паметен за българската 

история. Чухме пукота от черешовите топчета, виковете, щастието и погрома. Усетихме 

ужаса, през който са преминали всички онези изправени на границите войници, 

защитаващи България по време на Първата и Втората световна война. Усетихме 

напрежението, обхванало  дори обикновения селянин в годините между двете световни 

войни – години на промени, страх, глад, неизвестност от предстоящото, а и от 

настоящето.  

… И така неусетно мина времето…дойде моментът да се разделим. 

Ето ни тук и сега… Историята предаде своето послание и остави избора на нас – 

дали отново ще я нараним или ще излекуваме старите рани. Може би сме малки, 

застанали до нея, но сме достатъчно големи, за да поемем тежестта й, защото историята 

е трудният урок, който учат само тези, които смело вървят до нея.  

Какво е историята за мен? Тя е бъдещето, за което е нужно да отправиш погледа 

си назад, за да начертаеш пътя, по който ще вървиш… А какво е историята за теб? 
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