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Бродел преподава история

Тази книга е учебник – или по-скоро централната част на един 
учебник, – публикуван за пръв път през 1963 г. Учебник, за-

мислен и написан за използване в горните класове на нашите ли-
цеи и който днес трябва да четем именно като такъв. Но без пред-
варителни съображения и без резерви – тъкмо напротив. Защото 
това не е текст, породен от обстоятелствата, в който, разбира се, 
ще открием Фернан Бродел, но зад учебника. Това е – в истинския 
смисъл – учебник от Бродел, написан в малко необикновен кон-
текст и приеман от него като известно предизвикателство. Сиреч 
текст, написан не за колегите му професионалисти, дори не и за 
широката публика, която по онова време все още не го познава 
и от която той, от своя страна, изобщо не се интересува, а за точ-
но определена аудитория – момчета и момичета на възраст от 16 
до 18 години: „възрастни“, ще напише той през 1983 г. в една от 
дописките си за „Кориере дела Сера“, която препечатваме тук, до 
които иска да достигне, както и (излишно е да го добавяме) до 
техните преподаватели. Текст, предназначен да покаже – и да до-
каже, – че историята като най-взискателна, най-нова, но и най-лю-
бопитна сред другите науки за човека може да бъде преподавана 
и как трябва да става това. Един фундаментален принцип: да за-
интригуваш тези момичета и момчета, за които е предназначена, 
и по този начин да им позволиш да се изправят лице в лице – и с 
разбиране – със света, в който занапред ще живеят. В неговите очи 
това не е история, която не дава отговори – чрез изследването и 
връщането към миналото – на въпросите, на несигурностите и на 
проблемите на настоящето.
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Когато го препрочитаме днес, по-добре ще разберем защо, 
умоляван в продължение на десет години от своя издател да „адап-
тира“ текста си за друга публика, той все отлагал това за по-късно, 
без никога наистина да каже „не“. Всяка книга си има своя логика 
на написване, която не допуска дребни поправки, а изисква винаги 
да се започва от нулата. Той не престана да го повтаря на всички, 
които се доближаваха до него: за да се пише добре – а историята 
трябва да е написана добре – от историци „майстори на своя език“, 
не бива никога да се поправя, а трябва винаги да се пренаписва, 
неуморно, като всеки път се започва от А и се продължава до Я, до-
като не бъде намерен изказът, който да е едновременно най-точен 
и най-прост израз на мисълта, докато най-сетне текстът „потече 
от извора“.

Така че е по-добре днес тази книга да бъде предложена отново в 
оригиналния си вариант, при това изчистена от илюстрациите, как-
то и от документите и от бележките при прочита. Впрочем щеше 
да е парадоксално, ако Фернан Бродел не беше поел – отчасти – от-
говорността за това, макар и доста късно, от дистанцията на почти 
четвърт век. Първите ѝ читатели бяха минали четиридесетгодишна 
възраст, а най-младите от първите преподаватели, които я бяха из-
ползвали, вече бяха на петдесет. Също като за Средиземноморския 
свят Испания и Италия вече бяха дали пример още през 1966 г. В 
Испания беше направен цялостен превод за университетските сту-
денти (Мадрид, „Текнос“),  в Италия бе предложена като джобно 
издание, което впоследствие редовно беше преиздавано (Торино, 
„Ейнауди“). А това онагледява значимите разлики в разпростране-
нието на книгата, които могат да ни изненадат в нашата уеднаквя-
ваща се Европа: всъщност няма нищо по-„преградено“, независимо 
от успоредността и разпределянето на лекционните курсове, от съ-
държанието на нашите програми за средно образование. Нека до-
бавим – с риск да прозвучи прекалено, – че като учебник тази книга 
не получи дори в самата Франция разпространението, което може-
ше и трябваше да има: колко учителски съвети бяха решили (както 
го преживях с изненада самият аз през 1964 г. в един провинциален 
лицей на север от Париж, където току-що бях назначен), че е твър-
де трудна за учениците, че за тях трябва да се избере нещо друго, 
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по-достъпно, а тази да бъде запазена като „книга за учителя“? Това 
можеше да гарантира – във време, когато просветните издателства 
щедро раздаваха своите учебници, – един хубав издателски провал! 
Но ми се струва, че ако тази книга намереше, дори и по този начин, 
половината от публиката, към която се стремеше, и наистина бе 
послужила като „книга за учителя“, помагайки на преподавателите 
да преподават в духа, в който Бродел желаеше – с тази нова и трудна 
програма, за която той упорито настояваше да бъде приета – той 
щеше да бъде повече от наполовина доволен. Накрая, ще намери 
ли той днес читателите и статуса, които мнозина искаха точно да 
измерят? Най-малко три причини ни карат да вярваме в това: ще се 
опитам да ги изложа последователно.

ТАЗИ КНИгА, КАКТо МНого дрУгИ, има своя история и за да се 
оцени нейният принос, трябва да я върнем отново в контекста на 
появата ѝ: контекста от края на 50-те години. голямото усилие за 
преустройство и модернизиране в периода след войната по онова 
време започва с преразглеждането на голям брой от същностните 
структури на френското общество, чиято неприспособеност из-
глежда очевидна поне в очите на един просветен и отворен към 
външното „елит“. Вярно за политиката, вярно и за образователна-
та система, подчинена на безпрецедентен натиск – от началното 
училище до университета. Тази система трябва да приема децата 
още от детската градина за един по-продължителен образовате-
лен процес и да наема повече учители сред оцелелите от предиво-
енното поколение. Едните трябва да учат, а другите да преподават 
по различен начин дисциплини, които са дълбоко обновени. И съ-
щото изискване за двоен напредък – всъщност истинско скъсване 
– като количество и като качество се изисква и за формирането 
на другите кадри на нацията начело с инженерите и лекарите. ре-
формите са на дневен ред в името на девиза „управлението е пред-
виждане“. Но те разделят мнението, ползвателите, специалистите. 
Някои ще стигнат докрай: математиката, медицината. други ще 
се провалят напълно или частично. Сред последните е и препода-
ването на историята.
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Принципът за програмите по история е бил решен преди 
края на Четвъртата република: началото е поставено през 1957 г. 
в шести клас, при започването на учебната 1962 г. той е въведен 
и в последните класове. Принципът е прост. Старото разделяне 
на историята – в сила от 1945 г. – на последователни сегменти, 
като се започне от Месопотамия и Египет, запазва за последните 
два класа т.нар. съвременна епоха: 1789–1851 в първи клас, 1851–
1939 в последния клас. Новото разделяне, с дата 19 юли 1957 г., 
изпреварва преподаването с една година и измества вътрешното 
разделяне надолу (1789–1871 – във втори клас, 1871–1945 – в 
първи клас), за да запази за последните класове изучаването на 
„най-важните съвременни цивилизации“. Под това временно за-
главие официалният бюлетин от 25 юли следващата година под-
робно предава съдържанието в шест „свята“ (западен, съветски, 
мюсюлмански, далекоизточен, югоизточноазиатски, черноафри-
кански), предшествани от увод, предназначен да уточни „концеп-
цията и смисъла“. То „трябва най-напред да дефинира понятието 
„цивилизация“, но докато го обяснява, ще подчертава формата, 
която съответното изучаване трябва да придобие – то ще съдържа 
за всяка една от изброените съвкупности... три основни елемента: 
основания; главни фактори на развитието; специфични актуални 
аспекти на нейната цивилизация“.

За Фернан Бродел в този момент тази формулировка е по-
скоро компенсация, отколкото истинска победа. Принуден да се 
откаже от председателстването на жури по приемане, накарало го 
да изпита всички трудности, с които би могла да се сблъска не-
обходимата „реформа на конкурса“, той всъщност е поканен от 
Анри Лоншамбон да изготви отнасящата се до обществените на-
уки част от доклада за научните изследвания във Франция за след-
ващия петгодишен период, който в онзи момент се уточнява. Но 
предложеният от него проект за малък експериментален факултет 
по икономически, социални и политически науки среща съпро-
тивата на съществуващите факултети – по литература и по право 
– застрашени от конкуренция. През юни 1957 г. окончателният 
доклад, представен на правителството, бива запазен („без особено 
да се вярва в него“, като се има предвид „апатията или системната  
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съпротива, основаваща се на страх и на „здрав разум“ от всички 
съществуващи институции“) като „дългосрочна реформа“, въз-
можна в рамките на „адаптиране на структурите“. Под заглавието 
„обществените науки във Франция. равносметка, програма“ този 
текст, очевидно писан от самия Бродел, може да се прочете в пър-
ва свезка на „Анали“ за 1958 г.

Но този първи неуспех ще има две последици, дължащи се на 
инициативата на гастон Берже, по онова време директор на висше- 
то образование. от една страна, проектът в Париж да се създаде 
дом на науките за човека (или на обществените науки, тъй като 
наредбата от 1958 г. използва и двата израза) – място за „прегрупи-
ране на изследователската работа“, съсредоточено около библио-
тека и общи служебни отдели („а именно център по механография 
и лаборатория по картография“). Тази реформа в програмите на 
последните гимназиални класове (и всъщност на втория цикъл в 
средното образование) е предназначена да подготвя учениците за 
университета и за съвременния свят и да им показва чрез поня-
тието „цивилизация“ всичко, което историята може да извлече от 
внимателния прочит на „съседните обществени науки: география, 
демография, икономика, социология, антропология, психология“. 
Истински урок за нещата – в световен мащаб.

Но отстраняването на преподаването на история, или най-
малко изместването му на втори план – дори и само за една годи-
на – е твърдя рязка реформа, която трудно може да бъде приета 
такава каквато е, и съпротивите не закъсняват. две години по-къс-
но Бродел отново трябва да пише. В новия текст от юни 1959 г. 
изложението на втората част – „Цивилизациите в съвременния 
свят“ – обединява далечния изток и Югоизточна Азия в един свят, 
наречен „На Индийския и на Тихия океан“, и добавя заключение, 
посветено на „големите проблеми на настоящето“. На фокус в него 
е най-вече периодът 1914–1945 г., който е въведен отново в про-
грамата на последните класове и заема целия първи учебен срок, 
като по този начин променя равновесието в цялата учебна година. 
Битката обаче още не е загубена. Но не е и спечелена, както трябва 
да покаже голямата съпротива, която се среща в прилагането, при-
ложенията и образователните директиви, изборите на темите и т.н. 



18 | Фернан Бродел • Граматика на  цивилизациите

Само един пример: в разгара на деколонизацията, докато новите 
независими държави храбро се борят да напишат своята история, 
една разпоредба от 10 август 1965 г. чисто и просто елиминира 
„африканския свят“ от образованието.

С наближаването на влизането на новата програма в действие 
резервите по отношение на нея се изразяват открито. Как да се 
преподава историята, без да се стъпи на разказите, на събитията, на 
конкретните познания, които могат да бъдат проверени по време 
на изпит? Такива въпроси си задават преподаващите в последните 
гимназиални класове, осъзнаващи – без абсолютно никакво съм-
нение – тоталния разрив, в който ще се превърне тази програма 
за преподаватели, формирани в съвсем друга школа/университет, 
където повечето обществени науки все още не са намерили своето 
място. Изборът няма ли да бъде между фактите, от една страна, и 
бърборенето или абстракцията, от друга? Авторите на новите или 
на обновените стари учебници не се колебаят и открито споделят 
притесненията и дори недоверието си. да прочетем отново пред-
говора на един от най-уважаваните учебници (изд. „Атие“, 1962 
г.), който е библия за поколения възпитаници на прословутите 
подготвителни класове: „дори ползата от тази програма да не пре-
дизвикваше съмнение, дори това изучаване на съвременния свят 
да беше привлекателно и да даваше предимство на учениците, кои-
то завършват обучението си във втора степен, то ние не можем да 
прикрием трудностите, свързани с нейното прилагане в действие. 
Много технически понятия по необходимост ще трябва да бъдат 
обсъдени. Трябваше да се направи по-просто...“ И след като пред-
ставя „специалистите“ – сиреч университетските преподаватели 
или докторантите, на които са били поверени прословутите нови 
глави – предговорът продължава: „Този екип от специалисти се зае 
да представи простата и ясна книга, която всички ние желаем. Той 
пожела да укаже само основните линии, да разбере и да направи 
така, че и другите да разберат... от стр. 288 нататък – когато започ-
ва историята на цивилизациите, която е по-трудна от обикновено-
то разказване на фактите – „коментар“ в получерни букви уточ-
нява и допълва текста. Той би могъл да послужи като обобщение, 
несъмнено много кратко, но достатъчно за измъчения ученик, който 
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ще иска от пръв поглед да научи арматурата на урока...“ В края на 
учебника „последната част, по-педагогическа, се опитва да отгово-
ри на основателните тревоги на кандидатите“.

Извинете ме за този малко дълъг цитат, в който подчертах 
многозначителните изрази: той не цели да злепостави никого, 
нито пък да съживи някоя манихейска битка между Старите и Мо-
дерните. Но нищо не показва по-добре залозите, както и страхо-
вете, които предизвиква „тази наистина вълнуваща, но амбициоз-
на програма“. С написването на учебника си Бродел се ангажира 
лично, без излишни илюзии относно съпротивите, с които ще се 
сблъска. И той избира трудността. Запазва си централната част 
– на „големите цивилизации“ – най-оспорваната и критикувана-
та. И като поставя в началото на тома няколко уводни страници 
– „История и настоящо време“, чиято „педагогическа логика“ би 
трябвало да доведе до „препоръчително отлагане на четенето след 
първата част на програмата“ (историята от 1914 г. до наши дни), 
„когато ще започне трудното изучаване на големите цивилизации“, 
– той отново без да се колебае потвърждава дълбокото единство 
на този глобален прочит на съвременния свят. Така, в момента на 
своята поява този учебник не е просто един от многото: това е 
книга, с която се поставя началото на битка. И то най-деликатната 
и неблагодарна битка: тази против навиците на неговата гилдия, 
защото не можеш да налагаш, трябва да убедиш, а за да убедиш, 
трябва да започваш отново и отново и да повтаряш, че грешките  
– дори най-скандалните невежества – са присъщи на всяко време, 
че те не могат да бъдат отстранени нито при учениците, нито от 
програмите, нито от учебниците – днес както и вчера. Трудности-
те – думата „трудно“ се повтаря два пъти на първите десет реда, но 
съвсем ясно няма същото значение като в текста, цитиран по-горе 
– не са нито пренебрегнати, нито смалени. Към тях е пристъпено 
директно.

разбира се, бихме могли да си помислим, че Бродел ненуж но 
е рискувал на терен, който не е контролирал и на който следо-
вателно е можел единствено да се провали, като се има предвид 
инертността на една образователна система, която по това време 
съвсем не е способна да се промени съобразно бързото нараства-
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не на броя на учениците – а той е свързан с удължаването на сро-
ка на обучение и със свободния достъп поне до първия цикъл на 
средното образование. още преди 1968 г. тази политика заплашва 
с криза образователната система. Можем също така да си поми-
слим, че истинската битка, на която да бъдат посветени всички 
сили, е била другаде, на фронта на научните изследвания, на тази 
„авангардна история“, която Бродел се опитва (след Л. Февр) да 
динамизира и прегрупира – без изключение, – възползвайки се от 
този съвсем нов прекрасен инструмент за действие, какъвто е бър-
зо развиващата се VІ Секция на Практическото училище за висше 
образование1. Както и на фронта на университета – на това висше 
образование, което продължава да му отказва участие в присъж-
дането на степените. да се постави начало на изследвания, да се 
даде обновен образ извън историята, свързана с обществените 
науки, да се наложат най-добрите в университета и по този начин 
да се осигури едновременно обновяването на съдържанията и 
разширяването на полето на преподаваните дисциплини, да бъдат 
формирани в друг дух бъдещите преподаватели: такъв трябва да 
е бил пътят на неговото разсъждение. различен залог, основан на 
времето и на бавната промяна. Но Фернан Бродел не обичаше да 
бъде разумен. За да се убедим в това, е достатъчно да прочетем 
отново последните му думи, произнесени публично в Шатовалон 
на 20 октомври 1985 г.: „Хора, които много харесвам, ми казаха: 
„Не бъди неразумен както обикновено.“ Смятате ли, че послушах 
съвета им?“ (Една лекция по история на Фернан Бродел, Шатова-
лон, октомври 1985 г., Париж, Арто-Фламарион, с. 224). Шегата 
– както винаги при него – подсказва в ироничен план това, което в 
неговите очи е съществено. И в случая с преподаването (на исто-
рията, както впрочем на всички други дисциплини) същественото 
е вътрешното убеждение, редовно потвърждавано, че една рефор-
ма не може да се раздробява. За да има известен шанс да стигне 
до успешен край, тя не може да се ограничава до един от етапите 

 1 На фр. Ecole Pratique des Hautes Etudes – едно от най-престижните висши 
училища за обществени науки във Франция. (Всички бележки под линия са 
на преводача.)
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си – началното училище, първия или втория цикъл на средното, 
университета. Тя трябва да бъде цялостна.

НЕЗАВИСИМо оТ ВСИЧКо Той Е имал основателното чувство, че 
се е провалил на училищния фронт. доста преди нови официални 
текстове да освободят учениците от последните класове от тази 
програма, която смущава много навици, и да възстановят добра-
та стара събитийна история на настоящото време – до 1914 г., а 
след това от 1939 г. до наши дни – на мястото, което тя никога не 
е трябвало да напуска, учебникът на Бродел (наистина включен 
в списъка) дискретно е изтеглен от продажба през 1970 г.: знак, 
който не лъже. Но в неговите очи проблемът не е просто книгата 
– на много по-дълбинно равнище проблемът е в преподаването на 
историята. Проблем, който ще го занимава до последния му ден и 
който винаги събужда у него войнстваща страст.

Познаваме неговите повтарящи се до самата му смърт из-
казвания за изобличаване по всякакъв повод на заблудата, която 
представляват за него новите, после „новите-новите“ програми. 
Статията му в „Кориере дела Сера“, публикувана по-долу, отново 
представя аргументите му, изложени преди четири-пет години в 
един дебат, събрал именно Ж. П. Шевенман, М. дебре, А. деко, и 
известява това, което ще каже две години по-късно в Шатовалон. 
И тук отново, разказвайки за Тулон – за обсадата от 1707 г., на 
която посвещава много страници в „Идентичността на Франция“, 
а не твърде позната обсада от 1793 г. – пред учениците от трети 
курс на един ЦСИ1 в присъствието на камери, той дава пример и 
плаща лично: филмът е тук и свидетелства за това. Но и този път 
Бордел не се задоволява с това да се обърне само към учениците. 
държи да отговори – на 17 октомври – на поне някои от въпро-
сите, подготвени за него от четиридесетина професори относно 
преподаването на историята, на историята на изкуството, за мяс-
тото на науките и технологиите, на географията и още – както ви-
наги – относно учебните програми.

 1 На фр. Centre d’Economie Sociale (Център за социална икономика).
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Бележките, които е водил по време на този разговор моят ко-
лега Жилбер Бюти, биха потвърдили, ако трябва, неотстъпността 
на неговите позиции. Той е настоявал още веднъж да потвърди вя-
рата си в една история, отворена към приносите на другите науки 
за човека – но без никога да се смесва с тях, защото историята пази 
незаменимото предимство да владее миналото като минало, което 
ѝ позволява по-добре да улови настоящето. И отново е потвърдил 
дълбокото си неодобрение спрямо разкъсването на програмите, 
което сякаш се старае да поеме проблемите и да се изправи срещу 
трудностите в обратния порядък на този, който би позволил тези 
проблеми да бъдат решени. В долните класове – новата история. 
Във втория цикъл, до последните класове – традиционната исто-
рия, разказът, събитията, хронологията, войните. докато според 
него подходът трябва да бъде точно обратен. Нека още веднъж 
чуем думите му в Шатовалон: „Ако аз отговарях, до първи клас1 
щях да преподавам традиционната история, историята-разказ: 
разказваш, спираш, обясняваш нещо по-значимо и от време на 
време подхвърляш някаква забележка от областта на социология-
та, социалната икономика и т.н.; бих съсредоточил „новата-новата 
история“ и „новата-новата-новата история“ в последните класове. 
Защото смятам, че е страшно, ужасно на матурата да изпитваш 
децата върху периода от 1945 до 1985 г., както се прави днес. Си-
гурен съм, че ако аз изпитвам, ще скъсам който и да е историк на 
матурата! А ако изпитвам себе си, лично бих се скъсал!“

Нека не виждаме в тези думи поредната шега, изречена в еу-
форията на срещата. Статията от 1983 г. не казва нещо различно, 
с много по-ясни думи, на италианските му читатели: „На какво се 
дължи този скандал? На едно абсурдно решение на Националното 
образование. Аз лично, както винаги съм предлагал, щях да сложа 
въведение в новата история в програмата на последния завърш-
ващ клас. Новата история е желано приложение на различните 
науки за човека. Тези различни науки гледат и обясняват съвре-
менния свят, правят неговата неяснота разбираема. И аз смятам, 
че е необходимо на осемнадесет години, когато вече трябва да се 

 1 отговаря на 11. клас в България. – Б.изд.
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подготвят за някаква професия, нашите младежи да бъдат приоб-
щени към съвременните проблеми на икономиката и обществото, 
към големите културни конфликти в света, към множествеността 
на цивилизациите...“

Така по своя предизвикателен начин Бродел държи отново да 
потвърди докрай вътрешното си убеждение в един истински пе-
дагогически проект, който да даде на историята  централно мяс-
то („Кой ще отрече изключителната роля на историята?“) и да я 
използва като привилегирован инструмент за разкодиране и раз-
биране на света – всъщност на миналото и настоящето като едно 
цяло. И той никога не престава да повтаря „по всякакъв начин“, 
че традиционната история – разказът, основан на точна хроноло-
гия – е единствената, способна едновременно да задържи внима-
нието на най-малките ученици – на „децата“, противопоставени на 
„възрастните“ в последните класове – и да им даде „необходимото 
усвояване на времето“. Впрочем би било грешка да видим в това 
редовно повтаряно твърдение случайна аргументация, стремяща 
се да възстанови в името на неясно каква „всеобщност“ непрекъс-
натостта между „традиционната история“ и тази „нова история“, 
като се има предвид, че посвещава енергията си на изследовател и 
силите си на научен администратор да създаде прекъсване между 
едната и другата. Сякаш е трябвало на всяка цена да оневини исто-
рията, която обича да нарича „авангардна“ – както има авангардна 
математика – от всички грехове, които искат, основателно или не, 
да ѝ припишат: не го ли изкараха – почти на най-високо равнище 
– един от виновниците за май 1968 г.?

Със съзряването, със срещнатите трудности и с провалите 
Фернан Бродел несъмнено внася уточнения и затвърждава позици-
ята си. Но истинското обяснение трябва да потърсим доста преди 
това, в опита, натрупан в продължение на онези десет-дванадесет 
години, когато е учител в средното образование в Алжир и в Па-
риж, между 1923 и 1935 г. Макар че изследователската работа е при- 
звана да стимулира, да оживява, да обновява историята, в неговите 
представи историята трябва преди всичко да бъде преподавана. И 
една от първите му публични лекции в Бразилия, през септември 
1936 г. в Институто де Едукасао в Сао Пауло, е озаглавена именно 
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Педагогика на историята: текстът, публикуван по онова време в 
„Аркивос“ на този институт, е преиздаден през 1955 г. в „ревиста 
де история“ на Сао Пауло (№ 23, с. 2–21). Зает с подготовката на 
Средиземноморския свят, Бродел (изкушавам се да кажа „Бродел 
преди Бродел“) представя в него сърцевината на това, което няма 
да престане да повтаря в продължение на петдесет години.

За да превърне „училищния роман“ в „приключенски роман“ 
(превеждам свободно от португалски), няма друга тайна освен 
простотата, която води към най-важното, не простотата, която 
осакатява истината, която известява празнотата и е другото име 
за посредствеността, а простотата, която е яснота, светлина за ин-
телекта... „да се отиде до това, което съставлява центъра на дадена 
цивилизация: гърция – цивилизация на Егейско море, от Тракия 
до Крит, а не на Балканския полуостров. Египет – цивилизация на 
опитомения Нил.“ Неговият модел – Анри Пирен, „първият френ-
скоезичен историк днес“ и чрез него – преподаване, което обръ-
ща гръб на книгата, за да се довери на словото. За да накараш да 
те разберат, премахни абстрактните понятия. За да накараш да те 
слушат, „остави на историята нейния драматичен ефект“ и напра-
ви така, че историята „винаги да бъде интересна“. да преподаваш 
история, означава на първо място да умееш да разказваш. И за да 
завършим: „от историческата дейност до дидактическата дейност 
има неща като преминаване на един воден поток към друг... Вни-
мание: вашата педагогическа задача не бива да бъде насочвана от 
научните ви предпочитания. Подчертавам. Нашият колега ще се 
провали във всичките си задължения, ако говори на учениците 
си само за общества, чекове, цени на житото. Историографията е 
преминала бавно през различни фази. Била е хроника на принцо-
вете, история на битките или огледало на политическите събития; 
днес, благодарение на усилията на смели новатори, тя се потапя 
в икономическите и обществените действителности на миналото. 
Тези етапи са като стъпалата на стълба, която води до истината. 
Не жертвайте никое от тези стъпала, когато сте със студентите...“ 
Важното, добавя той по-нататък, заимствайки своя пример от 
една география, която във Франция е тясно свързана с препода-
ването на историята, за да обясните приливите и отливите, не е да 



| 25 Бродел преподава история 

тръгнете от най-точната научна теория, а да успеете да го напра-
вите. И „приливът на матурата“, разкрит от Анри Поанкаре, може 
да бъде отлична точка за педагогическо начало. Тези редове раз-
криват изненадващото постоянство в един избор, направен много 
рано и поддържан до последния ден: Фернан Бродел или страстта 
към преподаването на историята и към историята, която се пре-
подава. Кой би посмял да каже, че това педагогическо предложе-
ние е изгубило днес – в момента на една нова реформа – своята 
актуалност? Нека за всеки случай отбележим мимоходом, че това 
предложение, защитавано страстно за историята, е валидно и за 
други дисциплини, също толкова фундаментални в неговите очи, 
както математиката или граматиката.

ТрЕТоТо, КоЕТо щЕ СЕ ЗАдоВоЛЯ да очертая тук, е това, което 
ще се опита да постави отново този измамно „нищожен“ труд (а 
заедно с него и цяла съвкупност от други текстове) в непрекъс-
натостта на едно творчество. В плен на своя успех Бродел често 
се е оказвал затворен в една-единствена книга и на мнозина се е 
харесвало да установяват между Средиземноморският свят, Ма-
териалната цивилизация и История на Франция противопоста-
вяния и да ги класират. Тъкмо напротив, мисля, че днес неговото 
творчество печели от дистанцията и заслужава да бъде прочетено 
едновременно в своята цялост и в своята непрекъснатост. Устното 
и писменото слово, и едното, и другото повторителни (но „да пре-
подаваш означава да повтаряш“ беше един от любимите му деви-
зи), тясно преплетени, играят в него централна роля за излагане-
то на дадена мисъл, формулировка, за извайването на стил. Те му 
позволяват да играе с идеите и понятията, да ги привлича, после 
да ги изоставя, преди да им намери окончателния израз и място. 
от един текст към друг, също като керемидите на покрив, които 
се припокриват, се появява впечатлението за хомогенна повърх-
ност. Но в своето развитие тази повърхност не престава да въвеж-
да нови мотиви, които отначало са скицирани, а после постепенно 
биват доразвити и включени в цялото.

В тази перспектива Граматика на цивилизациите заема меж-
динна позиция между, от една страна, първото издание на Среди-
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земноморският свят (1949) и, от друга, второто издание (1966) 
и първия том на Материалната цивилизация (1967). Тя очевид-
но се опира на глава V от Френска енциклопедия, т. ХХ (1959), 
„Историята на цивилизациите: миналото обяснява настоящето“ 
(преиздадена в Писания за Историята, 1969, с. 255–314), както 
впрочем и върху други „велики“ текстове от същите тези години, 
на първо място „История и обществени науки. дълготрайният 
период“ („Анали“, 1958). Всъщност тя му предоставя случая да 
развие и да доведе докрай (очевидно временен), възползвайки се 
от съветите и познанията на мнозина изследователи, повикани по 
негова инициатива в департаментите на „Културните ареали“ на 
VІ Секция на ПУВо – днес Висше училище за обществени нау-
ки1 – едно разсъждение върху самото понятие за цивилизация, 
срещано в Средиземноморският свят, като „първата и най-слож-
ната от постоянностите“, с всички противоречия, които носи. За-
щото цивилизациите са „братски и либерални, но в същото време 
затворени, изключителни, необщителни; миролюбиви“ и „не по-
малко войнствени; с изумителна уседналост“ и „в същото време 
подвижни, странстващи“. Постепенно се установява определен 
речник, основан както винаги при него на мрежа от образи: над-
стройването на равнищата, застъпването на продължителности-
те и т.н. Малко по малко се уточнява смисъла, който ще даде на 
всяка дума, в едно система, която си остава неповторимо негова 
и която намира своето основание на първо място в способност- 
та му да съчетава възможно най-тясно контурите на сложността 
на действителното и да подскаже всичко онова, което със своята 
неясност убягва от анализа. достатъчно е да си помислим за дума-
та „култура“, за която в крайна сметка ще напише, след като дълго е 
търсил отговор (и в следващите страници) в съпоставка с немския 
език относно отношенията между цивилизация и култура, че „това 
е цивилизация, която все още не е достигнала своята зрялост, своя 
връх, нито е осигурила своя растеж“ (Материална цивилизация, 
І, с. 79). обратното, определяна тук последователно в съпоставка 
с пространството, с обществото, с икономиката и с колективните 

 1 На фр. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
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менталности, цивилизацията се оказва – през 1963 г. – идентифи-
цирана със самата дълготрайна продължителност: „Това, което 
през поредица от икономики и общества продължава да живее, 
като едва-едва допуска да бъде променяно.“ Но не с целостта на 
историята, за която все още търси трета дума, която да не е нито 
„цивилизация“, нито „култура“ (1959), и за която в крайна сметка, 
но по-късно ще избере думата „общество“, дефинирано този път в 
единствено число като „съвкупността на съвкупностите“.

Фернан Бродел често е повтарял за своя сметка и за последен 
път в увода на Идентичността на Франция твърдението на Марк 
Блок: „Във Франция няма история. Има само история на Европа“, 
но за да добави веднага след това: „Няма история на Европа, има 
история на света.“ На него не му достигна времето да довърши тази 
история на Франция, която беше – и той го знаеше – последният 
му залог. Само очерта чрез филма и текста (Европа, Париж, Ар-з-е 
Метие график, 1982 г.) тази история на Европа, която беше набе-
лязана в Средиземноморският свят. С Материална цивилизация, 
икономика и капитализъм ни даде една история на света, която 
завършваше – за разлика от Средиземноморският свят – с въпрос 
за настоящето и близкото бъдеще. Много повече от заглавие, тази 
„граматика на цивилизациите“ на съвременния свят я подготвя и 
допълва.

Морис Емар





 
Вместо предговор1

достатъчна беше една дума от Франсоа Митеран по време на 
тържествената реч, която той произнесе миналата година на 

16 септември, за да се съживи спорът за преподаването на истори-
ята. Несъмнено той само чакаше, за да се възобнови отново.

Това е стар спор, който винаги има голям успех и не оставя 
никого безразличен – нито публиката, влюбена както никога в ис-
торията, нито политиците, принудени да внимават, нито журна-
листите, а още по-малко преподавателите по история. Това е стар 
спор, от който не научаваме нищо ново, но въпреки това кръгът 
му непрестанно нараства. Всички полемики се чувстват в свои 
води в него. Привлечени са от бумтежа на оръдието и се включват 
като добри войници.

По принцип става дума само за програмите за началното учи-
лище, за които – странно – се говори едва-едва, и за програмите 
за средното образование, които много по-често се споменават, 
отколкото се изследват. Става дума също така и за бедственото 
положение или за т.нар. бедствено положение на това преподава-
не, оценено според резултатите, определяни като скандални, на 
нашите деца. Но биха ли могли, били ли са някога отлични тези 
резултати? още около 1930 г. едно списание по история се за- 
бавляваше на колоните на една богата шеговита рубрика да избро-
ява глупостите на учениците. При все това, по онова време препо-

 1 Тази статия, публикувана през 1983 г. в „Кориере дела Сера“, неиздавана 
във Франция, ни се стори най-подходяща за предговор към Граматика на 
цивилизациите.
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даването се извършваше по „свещения“ учебник на Мале-Изак, до 
такава степен хвален днес от спорещите.

Накрая, поставена е на разискване еволюцията на самата ис-
тория в различните ѝ форми. За едните традиционната история 
– вярна на разказа, робиня на разказа – обременява паметта, като 
щедро изброява, без ни най-малка грижа да ги спести, датите, име-
ната на героите, фактите и постъпките на великите персонажи; за 
другите „новата“ история, която се стреми да бъде „научна“, коя-
то разработва, наред с други проблеми, дългосрочната перспек- 
тива и пренебрегва събитията, е отговорна за тези педагогически 
неуспехи, които са истински катастрофи, и най-малкото, до кое-
то водят, е непростимата забрава на хронологията. Този спор на 
Старите и Модерните няма ли правилно основание? В един де-
бат, който се отнася до педагогиката, а не до научната теория, той 
скрива проблемите и „вините“, вместо да ги осветли.

дали проблемът наистина е толкова сложен? Пред себе си 
имате – в средното образование – малки деца, после зрели хора. В 
определен момент преподаването задължително трябва да се про-
мени – както на историята, така и на другите предмети. Пробле-
мът е в това да се определи как да се разпределят въпросите, които 
ще се преподават, съобразно годините на обучение, които следват 
една след друга и не си приличат. В началото: деца; в края: зрели 
хора. Това, което е подходящо за едните, не е за другите. Трябва 
да се осъществи разделение, а за да се направи това, трябва водеща 
идея, подредба на спешните въпроси и на изискванията, внимател-
но премисляне.

За децата винаги съм отстоявал да има прост разказ, изобра-
жения, телевизионни сериали, кино, или с други думи една тради-
ционна история, но подобрена, адаптирана към медиите, с които 
децата са свикнали. говоря от личен опит. дълго време – както 
всички университетски преподаватели от моето поколение – съм 
бил преподавател в лицей и винаги съм искал, наред с последните 
или с конкурсните класове, които ми поверяваха, да имам часове 
в някой 6-ти клас, сиреч с деца на 10–12 години. Те са възхити-
телна публика, спонтанно възторжени, пред които можеш да раз-
гръщаш историята като при прожекция. големият проблем при 
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тях е да ги накараш да открият перспективата, действителността 
на отминалото време, посоките и значенията, които то включва, 
последователните събития, които, като го бележат, го очертават 
и му дават разпознаваемо лице. Намирам за ужасно, ако един сре-
ден ученик не може да съпостави Луи ХІV и Наполеон или данте 
и Макиавели... Така че времето, постепенно разпознато, да е въз-
можно най-малко податливо на объркване! А лесният разказ да се 
отваря сякаш от само себе си към спектакли, пейзажи, цялостни 
погледи! Ние сме на едно или друго място, във Венеция, в Бордо 
или в Лондон... Едновременно с усвояването на времето се налага 
и усвояването на речника: да ги научиш да играят точно с думи-
те – абстрактни и конкретни... С ключовите понятия: общество, 
държава, икономика, цивилизация. Всичко това по най-простия 
начин на света. да изискваш познаване на най-важните дати, да 
могат да поставят в съответното им време видните, значимите или 
дори омразните хора. да ги поставят на мястото им.

Ето ни днес на разделителната линия, изправени пред млади 
хора, днес може би по-свободни, както и по-нещастни, отколкото 
сме били ние на тяхната възраст, разбунтувани, докато всъщност 
обществото, светът, начинът на живот се променят около тях и са 
причина за техните движения, принуди и ярости. Те може би не са 
така интелектуални, не така отдадени на книгите, но също са инте-
лигенти, със сигурност са по-любознателни от нас, когато бяхме 
ученици. Тогава, какъв исторически дискурс да им наложим?

Нашите абсурдни програми във Франция им натрисат – в 
първи клас – света от 1914 до 1939 г., после в последния клас – 
света след 1939 г. два пъти обширният свят, но светът на полити-
ката, на войните, институциите, конфликтите. Или ще рече една 
зашеметителна маса от дати и събития. Не мисля, че има и един-
единствен историк, притежаващ слонска памет, който да издър-
жи с гарантиран успех какъвто и да било изпит върху тази маса от 
факти, често посредствени, които следват един след друг, защото 
следват един след друг... Пред очите ми е последният от тези учеб-
ници, Настоящето време, най-добрият от това семейство, както 
ми казаха. Намирам, че е полезен, добре направен, но разочаро-
ващ. Няма нито една струваща си дума относно капитализма, ико-



32 | Фернан Бродел • Граматика на  цивилизациите

номическите кризи, населението на света, цивилизациите извън 
Европа, дълбоките причини за конфликтите – вместо конфликти, 
изучавани заради самите тях.

На какво се дължи този скандал? На едно абсурдно решение 
на Националното образование. Аз лично, както винаги съм пред-
лагал, бих сложил един увод в новата история в програмата на 
единствения последен клас. Новата история е желано приложение 
на различните науки за човека. Тези различни науки гледат, обяс-
няват съвременния свят, правят неяснотата му разбираема. И ми 
се струва необходимо на 18-годишна възраст, когато са в навече-
рието да се подготвят за някаква професия, каквато и да е тя, на-
шите младежи да бъдат приобщени към актуалните проблеми на 
икономиката и на обществото, към големите културни конфликти 
в света, към многообразието на цивилизациите. да бъдат способ-
ни – за да дам ясен образ – да четат някой голям информационен 
всекидневник и да разбират какво четат в него.

Но беше направено тъкмо обратното. Новата история беше 
сложена, положена в малките класове, където тя – очевидно – пре-
дизвика вреди. Можеше ли да се постъпи другояче?

В крайна сметка двата исторически дискурса бяха използвани 
противоположно и са вредни един за друг – единият в началото 
на лицея, другият при завършването. резултатът от това е очевид-
но объркване, което става още по-тежко поради свободите, които 
преподавателите си позволяват след 1968 г., като избират – изпъл-
нени с най-добрите намерения на света – дадена част от програма-
та, а не разглеждат друга. В зависимост от случайността на избо-
рите и от последователните учители някои ученици никога през 
ученическия си живот няма да са чули да се говори за една или 
друга важна част от миналото. Непрекъснатостта на хронологи-
ческите нишки не печели нищо от това...

За жалост това, което се случи с историята, преподавана на 
нашите деца, се случи и с математиката и с граматиката... Защо да 
преподаваме с връзки или с копчета за гащи какво е множество на 
хлапета на по 10 години, които поради това никога няма да усвоят 
обикновеното смятане и само малцина от тях по-късно ще след-
ват висша математика? Езикознанието разсипа граматиката като 


