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І. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е в обем от 407 стр. Състои се от увод, теоретична рамка,
три части със съответните глави и параграфи,

заключение и списък на използваната

литература. Приложени са също така основните публикации по темата на дисертацията,
както и справка за приносите: теоретико-методологически и научно-приложни.

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Актуалност на изследването. Проблемът за националната ни самоличност и
идентификация, за общото и специфичното, с което българинът изминава ХХ и започна
ХХI век, през последните години придобива все по-голяма актуалност и предизвиква
сериозен обществен дебат. Въпросът „Кой съм аз и къде е моето място“ стои неотменно
пред човека,

ставайки ключ към себепознанието. Близко до него е и другият голям

проблем: дали само отделни хора са живели по нашите земи, или зряла общност от народ
със своя собствена физиономия, традиции, обичаи, идентичност. Тоест можем ли да
говорим за характерни черти на човешките колективи – примерно при гърците, турците,
сърбите или българите. Ако отговорът е „да“ – кои са те?
Навременността на проблемите,

свързани с националния характер и

идентичност, произтича и от обстоятелството, че те са част от държавнотворните
теории за настоящето и бъдещето на човека и нациите. Изследванията в тази посока са
многобройни. С оглед на интересуващия ни проблем бихме откроили книги като: „Краят
на историята и последният човек“ и „Доверието“ на Франсис Фукуяма, в които той
разкрива вижданията си за „новия световен ред“; „В подготовката на ХХI век“ на Пол
Кенеди, където проблемът за мястото и ролята на нациите е подробно разгледан; също
така „Голямата шахматна дъска“ на неуморимия Збигнев Бжежински; „Сблъсъкът на
цивилизациите“ и особено „Кои сме ние“ на Самюел Хънтингтън,

посветена на

предизвикателствата пред националната идентичност на САЩ; книгите на Г. Воробьов
„Американският характер“ и на А. Ващенко „Америка в спор с Америка“; „Да оцелеем в
кризите“ от Жак Атали; великолепното изследване на Едуард Баладюр „Характерът на
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френската нация“; текстовете на Алвин Тофлър – „Шок от бъдещето“, „Третата вълна“,
„Новата цивилизация“, трудът на Аурелио Печей и Дайсаку Икеда „Преди да е станало
твърде късно“ и др. Във всички изброени заглавия се прави анализ на съдбата на
националните държави,

на бъдещото на националния характер и съдбата на

идентичността и на етническите проблеми.
Научният

интерес

към

проблемите

на

българската

народопсихология

възникват в началото на ХХ век. Първата специализирана книга по психология на
българския народ е дело на 29-годишния поручик Тодор Панов.
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Неговите усилия за

осмисляне на националния дух и идентичност са продължени от плеяда изследователи и
общественици. Водеща позиция заемат Иван Хаджийски („Бит и душевност на нашия
народ“, „Оптимистична теория за нашия народ“); Петър Мутафчиева („Книга за българите
– бит и култура“, „Поп Богомил и св. Иван Рилски“ (Духът на отрицанието в нашата
история); Антон Страшимиров („Поет и народ“, „Нашият народ“, „Стефан Стамболов,
диктаторът“, „Книга за българите“); Боян Пенев („История на българската литература“,
„Нашата интелигенция“); Иван Шишманов („Увод в историята на българското
Възраждане“); Симеон Радев („Българският селяни в първите разкази на Елин Пелин“,
„Политическото красноречие в България“); Димитър Благоев („Разлагане на старите
основи в народния живот“); Константин Петканов („Характерни черти на българина“);
Стефан Гидиков („Половата свитост на българина като основа на неговия характер“);
Спиридон Казанджиев („Пред извора на живота“),

Найден Шейтанов („Духът на

отрицание у българина“); Михаил Димитров („Поява, идеология и развитие на фашизма в
България“); Димитър Страшимиров („Христо Ботев като поет и журналист“); Петър
Дървингов („Военна България. Социологически етюд на българската действителност“);
Стоян Костурков („Върху психологията на българина“). Като цяло през 30-те години на
ХХ век се наблюдава масирано разгръщане на народоведските изследвания вследствие на
рязко усложнили се обществени отношения в България след Първата световна война.
За съжаление в годините след Втората световна война тази плодотворна насока в
развитието на народознанието е загърбена, защото е изместена от абсолютизирането на
1

В началото на ХХ век Тодор Панов издава поредица от книги с рядко срещаната дотогава у нас
социологическа проблематика. Тук ще посоча: „Социално-икономически утопии“ (1911), „Психология на
масите и опит върху психологията на българския народ“(1913), „Социология“(1913), „Примери за
причините и последиците при паника от войниците през 1912-1913“(1915), „Румънските зверства“(1916).
Като обобщение на неговите наблюдения е „Психология на български народ“ (1914).
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класовата борба,

а оттам и на класовата психология. Университетската дисциплина

„Народопсихология“ е извадена от учебната програма, тъй като акцентира на национално
особеното и е несъвместима с идеите на пролетарския интернационализъм. В научните и
политическите среди до средата на 60-те години преобладава схващането (и поради
идеологически причини), че може да се говори за наличието на психология на личността,
на групата,

на класите,

но не и за психология на народите. Освен марксическата

абсолютизация на класовите отношения, роля за този завой в хуманитаристиката играе и
агресивния шовинизъм на германския национал-социализъм,

който пък издигна във

фетиш националните и расовите различия между народите.
След 1963 г. БКП изоставя най-крайните си идеологеми. Актуализирането на
родолюбието като доктрина в българското общество от средата на 60-те години на ХХ век,
закономерно довежда до подновяване на интереса към българската народна душевност и
самобитност. В резултат се появяват специализираните народоведчески трудове на Ефрем
Каранфилов („Книга за народната съдба: Записки по българските въстания“,
живота. Как умират героите на българските писатели“,

„Заради

„Антон Страшимиров и

душевността на българина“); Тончо Жечев („Българският Великден или страстите
български“,

„Митът за Одисей“); Елена Огнянова („От извора“,

„Не сме от сега.

Житейската философия на един шоп“, „Ние, шопето“); Николай Генчев („Социалнопсихологически типове в българската история“); Минчо Драганов („Народопсихология на
българите“), Тодор Ив. Живков („Народ и песен“, „Етнокултурно единство и фолкор);
Вихрен Чернокожев („Българският смях“); Стоян Михайлов („Възрожденският процес в
България“);

Панталей

Зарев

(„Българска

народопсихология

и

художествената

литература“); Трендафил Митев („Законът за постоянната недостатъчност в българската
политика“,

„Българска политическа дефектология“),

Томислав Дяков („Българският

характер“) и др. Ценни размисли за националния характер оставят и авторите от областта
на художествената литература – особено творчеството на Димитър Талев,

Димитър

Димов, Емилиян Станев, Георги Караславов, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Генчо
Стоев, Антон Дончев, Вера Мутафчиева, а в по-ново време и белетристика на Владимир
Зарев. В тази поредица специално място заемат изследванията и публикациите на проф.
Марко Семов. Неговата заслуга е в две посоки: първо,

Марко Семов възстановява

лекциите по народопсихология във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“, а по-късно и
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в други университети, и второ – написва серии от книги („Душевност и оцеляване“,
„Българинът и властта“, „Баба знае две и двеста“, „Бизнес и морал“, „Глобализация и
национална съдба“),

в които са налице задълбочени тълкувания върху характера на

българския народ.
Състояние на изследвания проблем. Тези усилия,

с редки изключения,

предимно в областта на публицистиката и художествената литература,
продължени по различни причини: институционални,

субективни,

и то

не бяха

обективни. Така

плодоносната жилка, която се очерта в българското народознание е на път да се изгуби.
Нещо по-лошо: в родната ни хуманитаристика няма научни звена, които да изследват
особеностите и спецификата на българската национална психика и национална
идентичност. В България не се създават и кадри,

специалисти в областта на

народопсихологията.
Въпреки че вече е натрупано немалко в българското народознание, все още липсва
един специализиран труд, в който да се изследва начинът, по който се е формирал и
еволюирал

българският

национален

географските и пр. фактори,

характер;

историческите,

политическите,

които влияят върху съграждането и проявленията му;

характеровата съдба при българите и пр. Оттук и основанието ни да предложим темата на
това изследване.
Целта на изследването е,

като се анализират формирането и еволюцията на

фундаментални черти на българския национален характер в контекста на динамиката на
политическите процеси и системи в България през XIX и ХХ век, да се обобщят насоки на
възможна и постижима съвременна оптимистична характерология (политика на
инкорпориране на ценностите на цивилизацията) на този процес.
Реализирането на така поставената цел е възможно в рамките на решаването на
следните изследователски задачи:
1.

Анализ на измеренията и измененията,

които настъпват в

традиционните ценности и добродетели на българина: патриотизъм, трудолюбие,
жажда за знания и респект към науката, пестеливост, етническа и религиозна
толерантност, гостоприемство, специфични черти на българския реализъм.
2.

Изследват се основните прояви и съвременни форми,

в които се

проявява дефектологията на националния ни стереотип като: късата историческа
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памет, чуждопоклонничеството, трагичния кръстопът на българите мохамедани,
ролята на църквата като институция,

маргинализицията на ценностите в

литературата и в духовния ни живот, не на последно място и амбивалентните
стойности на телевизията.
3.

Разкрита е ролята на някои от синдромите и комплексите в

българския характер,

поставили траен отпечатък върху националната ни

идентичност – лицето на нашето търпение,

политиканстването,

силно

преекспонираната идеологема за „предателския синдром“ на българина, законът на
халището, синдромът на Андрешко.
4.

Изработване

на

концепция

за

реалните

и

несъстоялите

се

държавнотворни алтернативи пред българската народност. Те са свързани с
невъзможността да се установи държавност на територии, в които доминиращ
етнически елемент е българският народ. В резултат на което сме свидетели на
постепенно и необратимо „свиване“ на географските граници на нашата народност,
„изтласкването“ и асимилирането на значителни нейни контингенти от изконни
български земи: Източна и Западна Тракия,

Северна Добруджа,

Западните

покрайнини, Егейска и Вардарска Македония. Процес, продължаващ и в края на
ХХ век – дори във вътрешните граници на страната, свързан с глобализацията,
турцизацията, демографския срив, обезлюдяването на цели райони.
5.

Надгражадене на оптимистична теория със съвременни механизми

(преки и косвени) за въздействие върху българския национален характер.
Обект на изследването са фундаментални черти (прояви) на българския
национален характер през XIX и ХХ век.
Предмет на труда е механизмът на развитие на този характер през последните
два века.
Използвани са три основни метода: (1) Анализ на документи; (2) Анализ на
вторични статистически данни и (3) Сравнителен анализ.
Ограничителни условия. В труда липса народопсихологическа характеристика на
етнографските региони, както и визията за българския национален характер, пресъздаден
в художествената литература.
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Трудът се основава на два изследователски подхода: културно-историческия и
политологическия. Изборът им е продиктуван от трите методологически ключа,
водещи за изследването: (1) незавършеност на национално-образуващия процес, довел до
свиване на българската народност; (2) разнопосочността в развитието и промяната на
политическите системи у нас – ранен капитализъм,

социализъм,

съвременен

корпоративен капитализъм; (3) комплексите на догонващото развитие.
Оттук и водещата теза: Развитието на българското общество през изминалите
две столетия се характеризира, както с подеми и върхове, така и с кризи и падения.
На основа на обобщените национални характеристични черти на българина,

в

етнохарактеров план ХХ век обаче може да се определи като сравнително неуспешен.
Тази тенденция се откроява особено силно през последните десетилетия. Краят на
ХХ и началото на ХХI век са съпроводени с подкопаване устоите на българската
национална идентичност и на културните ни традиции. Налице е негативната
промяна на българския цивилизационен генотип по целия обществен сектор.
В аспекта на очертаващите се основни параметри на изследването се формират и
основните хипотези на труда:
1) Прогресивното изтощаване на националната енергия;
2) Перманентно противопоставяне на всички равнища: политическо,

социално,

етническо, икономическо;
3) Превръщане на обезбългаряването в негласна политика на съвремието.
4) Манипулации в духовната сфера,

водещи до промяна на националното

самосъзнание;
Източниковата база на изследването обхваща текстове от българския фолклор и
художествената литература,

мемоаристика и документалистика,

архивни материали,

литература в областта на социологията и политологията, интернет сайтове и електронни
документи.
Апробация на резултатите на изследването е направена с помощта на доклади,
изказвания на различни конференции като: „Маргинализацията на литературата в
българския духовен живот“ (Международна конференция, посветена на 80 години от
рождението на чл. кор. проф. Милена Цанева, 11. 06. 2010); Етнокултурни аспекти на
8

турцизацията на българите мохамедани в Родопите (Национална конференция „Тракия в
българската национална идентичност“ – 27. 10. 2010); „Личността на Васил Левски в
светогледа на Николай Хайтов“ (Национална конференция „Гражданската съвест на
Николай Хайтов“ – 30. 10. 2012); „Добродетелите на българина – устойчивост и промени“
(Национална научна конференция „Обществената трансформация в България, Европа и
света“ – 16-17. 11. 2011, УНСС); „Балканската война и българските ценности“ (изказване
на кръгла маса „100 години от Балканската война“,

УНСС);

22. 11. 2012,

„Народопсихологически аспекти към демографския срив в България“ (Национална
конференция

„Демографски проблеми на България“ – 29. 04. 2013,

БАНИ);

„Обезбългаряването на държавата от края на ХХ и началото на ХХIвек“ (Доклад на
Международна

научна

конференция

икономическото разслояване“,

„Източноевропейският
Пловдив,

25. 10. 2013,

преход

и

социално-

Колеж по икономика и

администрация); „Възрожденските идеали в публицистиката на Стефан Бобчев“ (Доклад
на Юбилейна научна сесия „Медиите между мисията и бизнеса“, 29. 10. 2013), „Кризи и
трансформации в българското национално самосъзнание“ (Научни трудове на УНСС, т. 3
2013). Части от труда са публикувани в монографиите „Николай Хайтов. Духовна
биография“, „Българинът и глобалният свят“, „Тревожната съвест на Марко Семов“,
„Публицистика и национална самобитност“.

III. Основно съдържание на дисертационния труд
Уводът обосновава актуалността на изследвания проблем, състоянието на неговата
изученост, теоритечната и практическата му значимост, авторите, които са работили в
това научно поле, както и резултатите постигнати от тях.
Теоретичната рамка определя целта,

обекта,

предмета,

задачите,

тезата,

методологическите основи и източниковата база на труда. Дефинира се понятието
„национален характер“, както и факторите, които го определят; проследяват се етапите,
които маркират прехода от народност към нация.
Понятието

национален

народопсихологията като

характер

наука през

е

свързано

ХIХ век.

със

Официалното

зараждането

на

легитимиране на

народоведческото научно направление е през 1859 г. от М. Лацариус (1824-1903) и Х.
9

Щайнтал (1823-1893). Техните виждания тръгват от тезата за нацията като „колективен
народен дух“ (Хердер, Фихте, Хегел и др. ). Според Лацариус и Щайнтал задачите на
народопсихологията се свеждат до: изучаването психиката на народите; законите,

по

които протича народната духовна дейност; законите, по които възникват, развиват се,
изчезват различни народни черти.

2

Синтез на тези усилия е фундаменталният тритомен

труд на ФилхемВунд „Психология на народите“ ,

който е любим учител на Пенчо

Славейков и д-р Кръстев. Според Вунд психологията на народите е самостоятелна научна
област, наред с проблематиката на индивидуалната психология. Тя е „част от общата
психология и нейните резултати често довеждат до ценни изводи и в областта на
индивидуалната психология, тъй като езикът, митовете, обичаите – тези продукти на
духа на народите – дават едновременно материал относно духовния живот на индивидите.
“3
През ХХ век са направени редица сериозни изследвания върху националния характер
на отделните народи – и чрез емпирични социологически изследвания, и чрез методите на
сравнителната народопсихология. Обобщена картина на постижението е представена найвече в трудовете на холандеца Хеерт Хофестеде. 4
Основанията за обособяването на изследването върху националния характер се
търсят в две главни посоки: (1) наличието на общи черти на човешките колективи и
различните условия на тяхната житейска и историческа реализация; и (2) тезата, че всяка
нация и етническа група притежава специфични особености и качества, които обикновено
се означават с понятието „психически облик на нацията“ или „национална психика“. Те
включват и националните черти на темперамента,

настроенията,

привичките,

психологическата страна на националните традиции и обичаи, етническите стереотипи.
Съдържанието на понятието „национален характер“ предполага първо да се разкрият
и проследят доминиращите, типичните черти за дадена нация: както положителните, така
и отрицателните.
На второ място иде реч за специфичното проявление на една или друга
характерологична черта. В това отношение проф. Георги Янков с основание отбелязва
следното: „Например трудолюбието се проявява различно у различните нации, храбростта
2

Никова, Донка. Проблеми на социалната психология. С. , 2010, с. 16.
Цит. се по: Панов, Тодор. Психология на българския народ. ВТ. , 1992, с. 45.
4
Хофстеде, Хеерет. Култури и организации. С. , 2001, с. 27-223.
3
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всеки народ проявява по своему, хуморът у различните народи също има неповторими
оттенъци и т. н. Следователно нито една от чертите не може да бъде абсолютна уникална.
По-точно уникална е структурата на психическите особености на нацията. Може да се
говори за относителна специфика на чертите на националния характер, за нюансите в
тяхното проявление. Нациите, както и индивидите, се сравняват по степента, до която са
изразени у тях една или друга черта. “5
И трето – в отделните народи може да срещнем приблизително еднакви черти:
трудолюбие,

гостоприемство,

спестовност,

патриотизъм,

нихилизъм,

търпение,

чуждопоклонничество и пр. , които като характеристика не се различават. Различно и
специфично е тяхното съчетание, подредбата и аранжиментът върху ценностна скала в
характера на отделните нации.
Съществуват две теории за възникване и корена на националния характер. Едната е
базирана на схващането, че всеки народ притежава определено базисна, модална личност,
която носи типичното за своя народ. В теорията на К. Г. Юнг понятието „модална“,
„базисна“ личност е заменена с „архетип“. Юнг посочва,

че,

за да се изследва

народностното съзнание, е нужно да се познава психиката, поведението, темпераментът
на „архетипа“.

6

С други думи – душевността на „модалната личност“ се инфилтрира в

характера на останалите членове на рода.
Втората концепция за националния характер оперира предимно количествени
параметри. Тя го разглежда и тълкува като определен набор от черти. „Според този
възглед националният характер е сума, взета в рамките на цялата история, но тя е толкова
разтеглива и относителна,

че фактически нерядко престава да съществува като една

единна линия. “7
Важно е да се подчертае, че темата за българския национален характер също е доста
стара в нашата литература. Още Христо Ботев е един от първите у нас, който борави с
понятието „национален характер“: „Нашият народ има свой особен живот,

особен

5

Янков, Георги. Национален характер. В – Основни термини използвани в учебния процес на УНСС. С. ,
2011, с. 237.
6
Юнг, К. Г. Избрано. С. , 1993, с. 65.
7
Семов, Марко. Българска народопсихология. С. , 2001, с. 109.
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характер, особена физиономия, която го отличава като народ – дайте му да се развива по
народните си начала и ще видите каква част от обществения живот ще развие той. “8
Тодор Панов добавя: „В националния характер,

в общата му съвкупност,

се

отразяват всички фактори, които въздействат върху еволюционния процес на народа. “9
Според Минчо Драганов: „Националният характер е не само действие на
етнокултурна, социално-психична физиономия на съвкупния национален човек, който
съществува чрез сложна система на душевността, на цялата човешка общност, на цялата
нация. Националният характер е и способността на колективния субект да отстоява и
прокарва собствено отношение към света. “10
Свой опит за формулиране на националния характер прави и Антон Страшимиров:
„Както отделната личност, така и народите създават и пресъздават характера си според
условията,

в които попадат,

и по силата на съзнателното и подсъзнателното

самовъздействие. “11
За Николай Хайтов: „Народите проявяват характер точно така, както и отделните
хора. “12, а Марко Семов посочва: „Характерът може да се определи преди всичко като
отношение към съдържанието и функционирането на материалния,

духовния,

обществения и сексуалния живот и като начин, по който се изразява това отношение. Или
характерът се определя от фактори, а се изразява в отношения. “13
Биха могли да се посочат още мнения и на други изследователи. Всички те обаче са
описателни. Все още липсва една кратка академична дефиниция. Поради това всякакво
терминологично „заковаване“ на понятието „национален характер“ засега все още е твърде
непълно, неточно и условно. Ето защо с оглед на настоящия труд ние ще го определим
като:

съвкупност

от

психологически черти,

основните,

най-значими

и

отличителни

социално-

в които се проявява специфичното у отделните нации и

тяхното съчетание и аранжимент също е различен.

8

Ботев, Христо. Събрани съчинения. С. , 1979, с. 17.
Патов, Тодор. Психология на българския народ. ВТ. 1992, с. 39.
10
Драганов, Минчо. Народопсихология на българите. С. , 1984, с. 32.
11
Страшимиров, Антон. Нашия народ. С. , 1918, с. 54.
12
Хайтов, Николай. Време за разхвърляне на камъни. С. , 1994, с. 89.
13
Семов, Марко. Българска народопсихология. С. , 2001, с. 115.
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Основните факторите,

които определят националния характер на българите,

науката традиционно се смятат следните: географски,

в

социално-исторически,

културно-образователен, икономически, религиозен, расов.
Част първа:

„Добродетелите на българина. Традиции и промени“ е разделена

на три глави: „Измерения на родолюбието“, „Българското трудолюбие“ и „Лично
достойнство и човешка добрина“.
Акцент в първата глава „Измерения на родолюбието“ е еволюцията в
отношението на българина към патриотизма – една от най-старите и значими ценности на
човешката цивилизация. Национално-психологическият стереотип на възрожденския
българин

и

строителят

природосъобразност,

на

съвременна

България

е

представен

от:

консерватизъм и затвореност в рамките на семейството,

демократизъм и свободолюбие,

религиозност,

етноцентиръзъм. През ХIХ

патриотизмът е водеща ценност в структурата на българския национален характер.
Родолюбието е сред най-значимите енергийни ресурси,

предопределили делото на

титаните на българските националноосвободителни борби – Георги Раковски,
Каравелов,

Васил Левски,

Любен

Христо Ботев. Тази тенденция е продължена до Първата

световна война: най-оптимистичната и плодотворна епоха (която всъщност се развива в
контекста на възрожденската традиция) в новата история на България. Начело на
държавата в първите свободни тридесет години застават фигури като Петко Каравелов,
Стефан Стамболов, Петко Славейков, Захари Стоянов, Константин Стоилов, Григор
Начович, Михаил Маджаров, Константин Величков, които биха правили чест на всяка
европейската държава от края на ХIХ век. Въпреки политическите си различия те поставят
интересите на България на първо място. Мъдрата им и далновидна политика осигурява на
българите една от най-демократичните конституции на епохата, стремително развитие на
стопанството, модерно образование и култура. Родолюбието все още е едно общонародно
чувство,

една „единосъщностна“ съставка в ценностната система на българина. То е

стимулиращ фактор за цялостното изграждане на България и еманципирането на нашия
народ в европейския свят. То е източник на енергия за новаторство; за държавно
строителство във всички области на живота. Това е елемент на характера, който превръща
окончателно свободният българин в европеец от нова време.
При новите следвоенни условия (1918-1944) патриотизмът променя драстично
13

своето съдържание. Той вече е политически оцветен, в него десни и леви влагат различни
ценности и смисъл в името на една и съща кауза – България. „Патриотизмът се
трансформира в братоубийствен политически садизъм. От способ за обединение той става
инструмент

на

разединението

и

противопоставянето

на

българското

общество.

Родолюбието се превръща в аргумент за борба срещу „противниците“ сред собствения
народ. “14 Катаклизмите на тази дилема показват, че в периода 1918–1944 г. патриотизмът
вече е в дискурса на политиканския стил и към него има различни погледи. Широките
народни маси и политическите елити вече разговарят върху „патриотичната тема“ на два
коренно различни и напълно неразбираеми едни за друг езици. Тенденция,

която ще

продължи и след края на Втората световна война.
В развитието и осмислянето на родолюбието и националната доктрина във
времето от 1944 г. до „голямата промяна“ през 1989 г. можем да откроим две фази.
Първата,

наречена условно „интернационалистическа“,

е насочена срещу

буржоазния национализъм и шовинизъм отпреди 9 септември и обхваща годините 1944–
1956 г. Този период се характеризира с антинационалистични пропагандни кампании,
както и с опити за обезценяване и заличаване на националните традиции, за отстраняване
на етническите и религиозните различия. Теоретичната основа на тази парадигма е
обусловена от концепциите на марксизма и ленинизма. Ето защо тя не схваща,

че

национализмът е първо любов към своята нация (своя народ), и на второ място, че
съществува защитен национализъм, който е присъщ на всяка модерна нация в новото
време. Налице е обаче и другият национализъм – агресивен и нападателен. Той е израз на
униженото човешко достойнство и може да се изроди в шовинизъм.
Втората фаза в еволюцията на разбирането на националната доктрина до 1989 г.
е свързана с управлението на Тодор Живков (1956–1989). При него наблюдаваме едно
постепенно завръщане към основни традиционни родолюбиви схващания и стратегии. Без
да се игнорира идеологическият ореол за „светлото комунистическо бъдеще“, след 1963 г.
все повече България и българското се извеждат и предпоставят като ценности.
В хода на „перестройката“ (1987–1989) обаче тези тенденции се дезинтегрират.
Основните причини за това трябва да се търсят в дълбоката криза, от която е обхваната
държавата; масовото нахлуване на чужди, агресивни пропаганди и особено купуването на
14
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умове от заинтересовани важни фактори. Поради това налаганите родолюбиви висши идеи
и ценност започват да губят своята сакралност, а част от интелигенцията ни все по-често
демонстрира своя конформизъм. След промените след 1989 г. , отродителните тежнения са
ловко и умело използвани от стратезите на неолибералния модел. Още от началото на
прехода наблюдаваме връщане към антипатриотизма,

превърнал се в знаме на

дебългаризацията. Защото, както сочат изследователите, ако интернационализацията се
извършва с идеята за налагане на хомогенен политически строй, то глобализацията е
процес,

в който транснационалните корпорации и класата на едрия капитал имат

доминиращо място.
глобализацията е,

15

Тоест основната разлика между интернационализацията и

че при първата срещаме стремеж към налагане на политическа

доминация, последвана от икономическа, докато при глобализацията е налице тъкмо
обратен процес – налагане на икономическа власт, а оттук и на еднаква политическата
система. Краят на българския ХХ век, освен с реставрацията на капиталистическото
общество,

е свързан с още два фундаментални процеса: игнорирането на

патриотизма като добродетел и провалът на новия политически елит.
Втората глава „Българското трудолюбие“ разглежда как се е променял
погледът на българина към труда в отделните периоди на обществено-историческо
развитие. С риска на всяка абсолютизация, можем да откроим три главни отправни точки
в отношението на нашия народ към труда и трудолюбието.
Първата – носеща силно изразен патриархален ракурс,

характерна за селска и

еснафска България до 1944 г.
Втората – новите тенденции,

породените социално-икономически условия през

социализма, които ще променят из основи трудовите навици и привички на българина.
И третата – обусловена от реставрацията на капиталистическото общество след 1989
г. , и съпътстващите го с това катаклизми в ценностната система, включително и по
отношение и на трудолюбието.
За традиционната българска нравственост трудолюбието е начин на живот,
водещ елемент в бита и е белег на национално самочувствие и човешко достойнство.
Трудът сближавал хората през аграрната епоха на феодализма и поради това той е
„завързвал“ и „отвързвал“ млади и стари. Трудът постепенно се е превърнал в „границата“
15
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между хубавото и лошото,

между истината и лъжата,

между здравото и гнилото.

Откъсването от него българинът е смятал за личен катаклизъм. И това е било напълно
естествено още от зората на формирането на българската народност. Защо? Защото
българското общество през Средновековието е аграрно-селско. Основното богатство при
него е земята, а тя дава обилен плод само ако хората се трудят на нивата. И още нещо:
през Средновековието (до XIII в.) в българските земи доминира натуралното,
самозадоволяващо се стопанство, т. е. селянинът може да си достави сол, газ, железни
оръдия и пр. , само ако се труди. Произвеждал е и стопански излишък, когото може да
замени за онова, което сам не може да си произведе. Ето по тази логика, българинът е бил
длъжен постоянно, практически вечно да се труди. Той не е могъл да си позволи лукса на
търговските народи (гърците, венецианците, арабите и др. ) да не работи толкова усилно,
защото те си осигуряват необходимото за живота от търговската надценка,

която

получават при размяната.
Трудът се превръща в още по-голяма необходимост през епохата на Османската
власт. Първо, защото освен издръжката на семейството, българинът е задължен да плаща
над 80 вида данъци. Второ, при липса на закрила от собствената държава, голяма част от
продукцията е била ограбвана от спахии и еничари, така че нещо е трябвало да се отделя и
за тази паразитна прослойка. А през епохата на Възраждането, когато стоково-паричните
отношения започват да действат и в Османската империя, пак единствено чрез труд,
българинът е можел да осигури известен стопански просперитет. Българите не владеят
чужди земи и колонии, които да ограбват. Само с труд, единствено с труд и по никакъв
друг начин нашият народ е оцелявал и се е развивал приз цялото си развитие като етнос.
Ето защо за българина трудът до първата половина на ХХ век е много повече от
средство за прехрана. Чрез него нашият народ показва своите достойнства и добродетели,
намира развлечения и веселби, дава простор на мечтите и надеждите си. За селска и
занаятчийска България трудът е издигнат до равнището на нравственост и смисъл на
човешкото съществуване.
След 9 септември 1944 г. в икономиката на България се извършват
революционни промени. Те внасят качествени изменения в отношението към труда.
Частната собственост в България е ликвидирана. На нейно място като доминираща е
наложена държавната. За първи път е извършена масова индустриализация, изведнъж
16

пред българинът се открива един непознат огромен „фронт на труда“. На него обаче вече
започват да действат нови тенденции.
Ако за поколението, родено пред периода 1923-1937, младостта на което преминава
през военните години принципите са: „Трудът е всичко“, „Работа, работа и пак работа“,
„Работи, докато очите гледат“ и пр. , то за хората, формирали се изцяло в условията от
началото на 60-те години,

акцентите са други. Преобладаващи вече са мнения като:

„Работи това, което ти харесва, което обичаш!“, „Труд, но целенасочен“, „Личността се
утвърждава в процеса на работа“, „Това, което създавам, ми пълни душата“, „Човек
работи, за да утвърди себе си“, „Работи и се радвай на постигнатото“ и др. Тоест, трудът
вече е начин за изява на личността, отсъства абстрактната визия към него.
Вследствие на масовата индустриализация многочислени селски маси изведнъж в
големи количества са насочени към градовете. Примамени от по-доброто заплащане и
липсата на личен мотив за работа на село, хората се отправят към градовете, рушейки по
тази начин създадените с векове нрави,

обичаи,

разбирания. Защото там възникват

качествено нови общности от хора. Раздвоението между селото и града е главната
отличителна черта в тяхната характерология. Те са еднакво отчуждени и от земята, от
която идват, и от заводите, при които отиват. Защото и заводите „не са техни“, и там
нищо не ги стимулира да работят по-добре. Тези хора остават чужди на града, чужди на
квартала, тъй като са новаци и неопитни за новите си трудови дейности. Образува се
своеобразен „хибрид“ – полуграждани, полуселяни, при които е налице рязка промяна в
манталитета.
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„Селянинът с колелото“ е фигурата,

която изразява тази социална

психология17. Отсъствието на пряко отношение към собствеността, демотивира основна
част от българското население – една сериозна причина за промяна в психологията.
Мотивация има единствено номенклатурата (висшата и средната),

долната час от

„пирамидата“ не е мотивирана да работи. От психологическа гледна точка това е тежък
процес, свързан с различни житейски драми и съдби.
Промените в отношението към труда при социализма са многовариативни. От една
страна, трудът и трудолюбието са издигнати в култ. Те се разглеждат официално като

16

Проф. Димитър Стефанов Димитров (ЮЗУ) предлага термина „номенклатурна собственост“, тъй като няма
собственост без автентичен стопанин – във – Фатална криза или ново начало. Сборник на КИА – Пловдив,
С. , 2013, под печат.
17
Мишева, Георги. Селянинът с колелото. Избрана проза. С. , 1985, с. 69.
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възпитаващи и облагородяващи фактори. И действително за четири и половина
десетилетия се извършва значително модернизиране на страната: създаване на високо
технологични производства, налице е чувствително нарастване на националния доход,
огромно жилищно строителство, почти пълно премахване на неграмотността, широко
разгръщане на културна-естетическия живот и пр. От друга страна обаче, през
социалистическата епоха способностите реално не са единственото мерило за човека и
единственото условие за просперитет. Мястото им все повече се заема от близостта до
номенклатурата и верността към идеите на Партията. Лицемерието стана негласна емблема
и за трудолюбието. На практика идеята за осъществяване чрез труда, както твърдяха
представители на системата се обезцени. Много по-реална бе реализацията на блага по
линия на предоставен и привилегии (например на бивши партизани и политзатворници),
по „втория начин“. Наложи се практика да се говори едно,

а да се върши друго.

Бюрократично – административният подход не осмисли истински как стоят действително
нещата, а ги представяше така, каквито на него му се искаше да бъдат. Стремежът
желаното да се приема за действително влезе във всички клетки на това общество. Да не
говорим за това, че правото на труд бе отказано на всички, които по един или друг повод
биха изразили резерви или несъгласие с мощно действащата авторитарна машина.
Така трудът от ценност сама по себе си лека-полека се превърна в част от мащабна
идеологическа платформа. В нея имаше „първенци на труда“, „герои на социалистическия
труд“, и те не бяха единици, но не бяха и малко тези, които мимикрираха, наблягайки
повече на контакти и връзки с властта.
Социалната действителност, създадена съзнателно след 10 ноември 1989 г. ,
родила

съвременния

корпоративен

капитализъм

наложи

друга

визия

към

трудолюбието в характерологията на българина. То вече не е абсолютно никаква
гаранция за успех. Старите формули „всекиму според заслугите“,

„всекиму според

способностите“ , „всекиму според труда“ отдавна са вън от публично обръщение. В хода
на „приватизацията“ през 90-те години в България се извърши една безпрецедентна кражба
на националното богатство. Собствеността беше разграбена хищнически и премина в
ръцете на голяма група от напълно неподготвени хора да я управляват ефективно. Ето
защо вече четвърт век България стартира процес за закърняването на любознателността и
работливостта. Размити са на границите между добро и зло, превръщането на двуличието
18

в инстинктивен рефлекс, оварваряването на нравите и моралната деградация са знаковите
прояви на този процес. Днес успехът и реализацията са резултат не толкова на
трудолюбие,

а на изкуствено предоставен шанс,

на късмет,

че си там,

където се

приватизира и се създава спекулативна икономика. Съвременният свят в България наложи
нови образци на социален успех, в който главно значение за реализацията на личността
има не труда, а кражбата, играта на борсата, хазарта. Все повече се увеличава броят на
населението, което залага на сполука в живота не на традиционните добродетели, а на т.
нар. „казино поведение“, на надеждата, че шансът може да споходи всеки, стига да се
добере до играта „Стани богат“ по телевизията. Неслучайно медийното ни пространства е
залято от телевизионни игри и реалити формати, внушаващи култ към парите, лукса и
охолството,

постигнати не чрез труд и лични качества,

а посредством различни

спекулации. Затова е показателно, че една 21 % от българите през 2008 г. са били готови
да работят повече, за да изкарат добри пари, а за 44 % повишаването на доходите е било
резултат от случайно стечение на обстоятелствата. 18
Успоредно с това се оформи нов социален, а и нравствен модел. При него парите
независимо как са спечелени – дори без труд,

придобиват все по-нарастващо,

доминиращо значение. Извън тяхното притежание вече почти всичко губи стойност. Далеч
в миналото остана възгласът на Иван Вазов: „Да работим, тази славна дума, нека екне кат
камбанен звън“. 19 Повечето млади хора подражават на този новоналожен социален модел,
разбирайки, че успял е не онзи, който повече знае и може, а само и единствено, който е
богат. Вече не е важно да си образован, а хитър и пресметлив. Не е важно какво можеш, а
какво имаш. Неслучайно сме свидетели все по-често на нагла демонстрация на
благоденствие и на парвенюшка показност. Индивидуалните усилия и заслуги са изтикани
в забвение като културен и ценностен образец. Фигурата на успелия следва нова логика:
бил е беден, но го е споходил късметът! Имал е предприемачески нюх и е станал заможен
бизнесмен, знаменит актьор, певец, спортист. Този модел служи като референтна фраза
на милиони хора, идентифициращи се не със себеподобните си, а с богатия и имащия.20
На базата на тези нови тенденции, следва да се признае генералната промяна в
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Проучване: Не щем по-високи заплати, ако бачкаме допълнително. в. „19 мин. “, 26. 01. 2009, с. 2.
Вазов, Иван. Стихотворения. С. , 1972, с. 97.
20
Проданов, Васил. Теория на българския преход. С., 2011, с. 328.
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характера на българското трудолюбие.
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В цялата история на България допреди две

десетилетия действа принципът „щом си здрав и прав, не може да не работиш“. 22 Лицата,
които са вън от тази формула са били или обект на морално осъждане, или са преследвани
от закона. В съвременното общество все повече млади, силни, здрави, образовани,
можещи хора споделят жизнената философия на мързела, апатията, инертността, в която
трудът е нещо нежелано и архаично.
Третата глава: „Лично достойнство и човешка добрина“ включва параграфите:
„Респект към образованието и жажда за знания“; „Етническа и религиозна
толерантност“; „Гостоприемство и добросъседство“; „Реализъм и съобразяване“.
Ударението тук е поставено върху няколко фундаментални черти от ценностната система
на нашия народ: ученолюбие, толерантност, гостоприемство, както и на специфичния ни
реализъм, без който е трудно обясним българският национален характер.
Силата на нашия народ винаги е била в жаждата за знания и стремеж към
образованост. Тя трайно се е мислила у нас като цел, искано и необходимо за живота
благо още от зората на българската държавност. България възниква като единствен,
непосредствен европейски съсед на „меката на цивилизацията“ през Средновековието –
Византия. Нейните владетели още през VIII век разбират,

че без знание и култура

държавата им няма да оцелее в близост до Византия. Поради това тук е разработена и
реализирана политика, която през IX в. полага основите на великата славянска писмена
цивилизация. Този процес дава силно отражение върху психологията на българина.
Образоваността е път към духовното възвисяване и условие за материален и
политически успех. Ето защо още Климент Охридски образова 3500 българи, а те на свой
ред полагат основите на българското училище и образование. България още тогава
оценява, че може да има достойно място в Европа, само ако превърне образованието в
основополагащ приоритет – част от държавна стратегия,
привилегия. Още повече,

а не в частна грижа и

че образованието е една от основите институции,

които

формират националната идентичност.
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Нежеланието да се работи днес се превръща в културен и социален феномен на съвременната епоха. От
„хомофабер“ се премивана към „хомолуденс“. Вж. Хьойзинха. Йохан. НоmoLudens. С. , 2000.
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Мирчев, Михаил, Цит. съч, с. 314.
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През периода 1396-1800 г. българинът преживява и своята първа „образователна
катастрофа“. Оцеляват само нищожен брой килийни училища в манастирите, които дават
елементарна грамотност за подготовка на свещеници. Но и при тези страшни условия за
духа, българите съхраняват своята писменост, книгата и грамотния човек.
Още през Възраждането българското ученолюбиво присъствие е обичайно явление в
европейските университети на Женева, Цюрих, Лозана, Берн, Лайпциг, Берлин, Париж,
Марсилия, Одеса, Москва, после и на Америка.
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Образованието е един от главните

инструменти за интеграцията на българите в европейския културен модел. Като цяло
жаждата за образование през целия период на буржоазно развитие от 1879 до 1944 г. си
остава една от най-типичните характеристики за българския народностен характер.
На силно социализиращи тенденции е подчинена и инфраструктурата на българската
образователна система през периода 1944-1989 г. Първоначално задължително е
основното, а след това и по-високите степени. Наред с единното средно политехническо
училище в България функционират и други средни общобразователни училища: с езиковохуманитарна и природо-математическа насоченост,

както и система от техникуми и

училища по изкуства. През социалистическия период държавата поема изцяло издръжката
на изоставените и нежеланите деца. И най-важното: на всички равнища образованието е
безплатно, факт, който дава възможност за равенство в развитието на всяко дете и млад
човек.
Както и преди, така и днес, доброто образование за българина се разглежда като
предпоставка за успех, материален просперитет и възможности, които отварят широко
„прозореца към света“. Но в края на ХХ и началото на XXI век българите обаче са
изправени пред редица неудобни въпроси,

които разколебават представата ни за

сакралността на образованието. В случая е важно да се обясни: как сложните социални,
икономически и политически процеси рефлектираха върху образователната система;
деформира ли се с времето разбирането на хората за цената на знанието и учението; къде
се намира днес родното ни образование – приключи ли то прехода, или се превърна в
негова жертва.
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Танчев, Иван. – Българската държава и учението на българите в чужбина 1879 – 1892. С. , 1994, с. 65 и сл.
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Отговорите на тези въпроси показват, че след промените новите задачи, които
стоят пред образованието ни, се трансформираха в обикновено подражателство. Защото
ролята на образованието и науката в началото на ХХI век е да възпитават образовани и
високо културни българи,

които са достойни членове на Европейския съюз,

а не

абстрактни граждани на Европа и света, които са срам за нацията си. Ето това засега не се
случва в нашата страна. За разлика от католическите училища и университети на Запад,
които са пример за това, как може да се „изработят” хора и общество по избор – с корен
или без корен, с традиции или без традиции. Глобализацията и стихийният стремеж за
изравняването с европейските и американските образователни стандарти доведе до
разрушаване на българските образователни традиции и ценности,

които доскоро се

смятаха за едни от най-сполучливите в Европа.
Една от най-значимите и важни ценности и добродетели в България е
етническата търпимост. Неслучайно след 1878 г. свободна България е тази балканска
държава, в която остават да живеят най-голям процент мюсюлманско население. Факт,
който отсъства в съседните ни държави. Не е известен също нито един погром, нанесен на
мюсюлманите след 1878 г. , като акт на отмъщение за всичко сторено от османската армия
и башибозука до Освобождението. Това още по-ясно пролича на фона на драматичните и
кървави събития,

които разтресоха Балканите през последните десетилетия. Едно от

обясненията за балканските войни през 90-те години на ХХ век е, че те са религиозни
войни, последица от несъвместимост и културни различия, завръщане на стари митове,
търсене на реванш за историческото минало. У нас междуетническите напрежения, омразата
между хората от различни етноси практически никога не са били в драстична форма.

Въпреки различните провокации и недалновидни решения на политиците в близкото
минало, нашият народ успя да съхрани етническата толерантност, а етническите драми не
доведоха до военни конфликти и омраза. Този факт потвърждава за пореден път тезата, че
в България не е имало и няма верска и етническа непоносимост,

а там,

където се

инспирират локални конфликти, те са рожба на политически манипулации и популистки
лозунги. Идеалната обич към човечеството,

естествено,

е мит,

но за достойното

съществуване на хората, както казва К. Ясперс, е достатъчно да се изгради пространство
на ненасилието и поносимостта.
Гостоприемството и добросъседството са ценности на духа и на хуманизма на
22

нашия народ, отличаващи ни все още от примерите и моделите на поведение, налагани от
западната цивилизация. Те са отказ от индивидуализма и егоизма, често тълкувани от
европейските лидери (например Маргарет Тачър) за основа на човешкото поведение. За
българската традиция подобна теза е неприемлива,

най-малкото,

защото тя не е

съобразена с наличието на мярка. Неслучайно Константин Петканов казва,
24

„гостоприемството е украшение на българската къща. “

че

Корените на българското

гостоприемство и добросъседство можем да търсим в две посоки. Първо, в облика на
славянския духовен свят и второ – в чувството за колективност (комуналност),
които са вътрешно присъщи на българската характерология от основаването на
нашата държава.
Първата сериозна корекция на традиционното българско гостоприемство
нанася ламтежът за забогатяване,

породил се след Освобождението през епохата на

първоначалното натрупване на капитали. Елин Пелин е описал чудесно процеса в
„Гераците“,

както и Георги Караславов в „Снаха“, „Татул“

и др. Урбанизацията от

началото на 60-те години на ХХ век добави своето. Тя довежда до главоломно
обезлюдяване на българските села и до рязко увеличаване на дела на гражданите.
В поскомунистическия свят от 90-те години на ХХ век е налице вече комплекс
от нови фактори за трайно обезличаване и отдалечаване от гостоприемство като
специфично българска и симпатична черта. Индикаторите на този процес са видими с
просто око. В началото на ХХI век наблюдаваме усилваща се капсулация на съзнанието.
Лишен от доходи, заплашен от грабеж, днешният българин става все по-интровертен,
затворен в себе си, недоверчив и негостоприемен, със засилен егоцентризъм. Неговото
пространство вече е сведено главно до тесния кръг на семейството,

съпроводено с

подчертано увеличаване на индивидуализма, егоизма и намаляването на социалността.
Разпадането на гостоприемството провокира нуждата от поява на нови начини за
общуване, взаимопомощ, за градеж на общности. Това днес се случва във виртуалното
пространство, където освен че се обменя информация, се раждат й новият тип контакти,
взаимопомощ, оповестяват се каузи и пр. Дигиталната революция е един от възможните
пътищата да съградим наново националната общност, важна част от която е българското
гостоприемство.
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Петканов, Константин. Българският характер. С. , 2003, с. 15.
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Националният ни характер трудно може да бъде разбран без двата фактора –
реализъм и съобразяване. Реализмът е една от най-българските народопсихологически
черти. Те са които ни държат живи и здрави в продължение на векове. Българинът не е
човек на крайностите, а на разумната мярка, той не рискува, а преди всичко съобразява.
Обстоятелство,

което произтича от мъдростта на българина,

от стремежа му да се

превъзмогнат стълкновенията и кръвопролитията, от надеждата, че разумът ще победи.
Българинът е патил и страдал много, лъган е много и затова предпочита диалога пред
стихийните пориви.
Нашият народ е реалистично мислещ. Този му реализъм обаче не рядко преминава и
в съобразяване, а после и в търпение, породени от историческата потребност да се оцелее.
Историческата съдба на нашия народ така се е сложила, че е било нужно най-вече да
оцеляваме: биологично, духовно, социално. В няколко кризисни моменти българският
народ е бил буквално застрашен от физическо унищожаване. Например – след 1018 г. ,
когато Византия успява да ликвидира независимата българска държава. И още повече, че
в първите години на османското нашествие като резултат от кланета,

пожарища,

избивания, потурчвания и пр. , България посреща XVI век с население от 890 000 души. 25
По време на робството 8 милиона българи са избити или изчезнали, а 4 милиона са взети
еничари. Ликвидирани са изцяло 2300 селища.
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Допълнителен проблем за биологичното

оцеляване на българската народност е и честото преместване на огромни маси от
населението от един район в друг, а понякога, както става с банатските и бесарабските
българи и вън от страната.
В повечето случаи обаче това е „поединично оцеляване“ на отделното
семейство. Оттук и прекомерно развития ни индивидуализъм,

ударението върху

индивидуалното поведение, а не върху колективните отговорности. Това е една от
основните причини за неспособността на българите да се обединим трайно. Тук накъде
минава и значителната разлика между нас и редица други народи на Европа.
Поединичното спасение властва над духа ни във всички времена, подчинено на формулата
да мислим преди всичко за себе си, а след това за държавата или нацията

25
26

Косев, Константин. Ще оцелее ли българската нация. С. , 1994, с. 17.
Гандев, Христо. Българската народност през XV век. С. , 1968, с. 78.
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Въз основа на изложеното в първата част от дисертационния труд могат да се
формулират следните по-важни обобщения:
Първо, в резултат на един системен преглед на разработките на редица бележити
българи,

изследователи,

чужденци-пътешественици се възприема едно работно

определение за българския национален характер като съвкупност от основните,

най-

значими и отличителни социално-исторически черти на дадена нация, която откриваме
като относително стабилна,

конкретно-цивилизационна реалност в Мизия,

Тракия и

Македония. Това работно определение позволява да се откроят и характеризират в статика
и динамика неговите два основни структурни елемента – добродетелите и дефектологията,
както и техните подструктурни елементи.
Второ,

бележите българи и творци в своите текстове са дали аксиоматични

характеристики на българския национален характер като цяло и по елементите на
водещите добродетели и дефекти. Тяхното инветаризиране и осмисляне в рамките на
историчесикя процес, което сме се постарали да направим, ни го представят като едно
динамично образувание с по-съществени или по-несъществени промени в конфигурацията
на неговите стрруктурни елементи.
Трето, във възгледите на много изследователи на българския национален характер
са добре очертани неговите зависимости от обуславящите го фактори, от промените в
средата и историческите обстоятелства. Остават в значителна степен в сянка,
недостатъчно изследвани зависимостите (динамика, промени в характера и структурата и
пр. ) на националния характер от системата на икономическите отношения в обществото.
Четвърто, тази „празнота“ при осветляването на релацията „национален характеробуславящи го фактори“ вероятно може да обяснена с една особеност на познавателноизследователския процес. А именно: експертите по въпросите на националния характер не
са и експерти по икономика и обратно – експертите по икономика не са експерти и по
въпросите на народопсихологията. В историческия процес тези зависимости са
наблюдават периодично, но от тях не са направени достатъчно сериозни научни изводи.
Публична тайна е, че трудолюбието на крепостния селянин не е еднакво при работа
за помешчика и работата в своето стопанство. Това се наблюдава и в наши дни –
трудолюбието на един кооператор в общественото стопанство и в личното му помощно
стопанство не са еднакви.
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Пето,

трудолюбието като една от водещите черти на българския национален

характер приема различен формат – от романтичните елементи при патриархалната
система и еснафа,

през принудителното трудолюбие при капитализма,

осъзнатото

трудолюбие при социализма и „вероломното“ трудолюбие при прехода към пазарна
икономика („див“ капитализъм).
Шесто,

в историческия процес се наблюдават аналогични съдържателни,

структурни и разнопосочни промени на ученолюбието като втора водеща позитивна черта
в българския национален характер. От култа на старците в селската кръчма, които стават
прави и подават стол на влезлия голобрад даскал не за друго, а затова че учи децата им на
наука, през масовото и поставено на научна основа образование при социализма, до
битката за получаване на диплома,

независимо от примитивната подготовка на

обучаваните.
Седмо,

еволюцията на добродетелите в българския национален характер е

асиметрична – полюсна: между градежа и разрухата, между бялото и черното, между
трудолюбието и леността (кръшкането), между ученолюбието и невежеството, между
доверието и недоверието към интелигенцията, между самоувереността и чувството за
малоценност и пр. Доказано – устойчиви и водещи са главните позитивни черти в
българския национален характер.
Осмо, през втората половина на ХХ век моделите на българската характерология
претърпяха невероятни смущения. Утвърдения от традициите и допълнен с актуални
белези модел през първата половина на ХХ век бе модифициран в социалистически модел
на българската характерология, който преобладаваше до последното десетилетие на ХХ
век. Тогава започна формирането на още един модел на българската характерология,
който носи особеностите на прехода към пазарна икономика и се различава не само от
втория, но и от първия.
Девето,

третият модел на българският национален характер е ситуиран върху

неолиберални икономически и социални доктрини. При него доминира утвърждаването на
потребителско-консумативната

нагласа,

трансформираща

в

негативен

план

традиционните български черти: патриотизъм, трудолюбие, ученолюбие, солидарност,
добросъседство,
корупция,

гостоприемство и пр. Вихрещите се в обществото: властолюбие,

алчност,

егоизъм и пр. няма как да не „увредят“ водещите черти на
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българският национален характер и да не повишават мащабите на българската
народопсихологическа дефектология.
Част втора: „Недостатъци на българския национален стереотип“ се спира на
дефектите, недостатъците, синдромите и комплексите в българския национален характер.
Тя се състои от две глави: „Предпоставки и прояви на народопсихологическите
дефекти“ и „Синдромите в българския характер“.
Корените на българската народопсихологическа дефектология могат да се
търсят в следните направления.
1. Продължителни прекъсвания на държавните традиции,

които бележат трайни

отсъствия на църковни и други национални институции; както и липса на родова
аристокрация.
2. Аграрен начин на живот. До средата на ХХ век у нас липсват големи градове в
съвременния смисъл на думата, а селянинът е основният социален и психологически тип в
историята ни. Векове наред българинът си остава свързан със земята, притиснат до нея,
носещ огромното наследство на традицията. Селската психология оказва сериозно
въздействие върху поведението на всички социални слоеве, което до един произлизат от
утробата на българското селячество. Например буржоазията. Като цяло тя е малобройна и
слаба социална група. Отличава се с икономическа немощ, социална неподвижност и
лишена от сериозни връзки със света.
3. В историческото си развитие българският народ води многобройни, упорити и
кървави войни за национално съществуване, които изчерпват националната му енергия.
Векове наред сме разкъсвани от силни чужди влияния: византизъм, гърцизъм, турско,
фили, фоби и пр.
4. По време на османското владичество ние сме в „окото на империята“. За разлика
от Сърбия или Гърция ние нямаме досег и контакт с развита цивилизация. В резултат на
това всичко идва преработено, вторично. Насищането на българската култура с текстове,
създавани в лоното на друга традиция, възбужда „по индукция“ явления, за които все още
няма почва. Това са същите явления, за които говори Иван Хаджийски – бащата тъче шаяк
в едната одая, а в другата синът броди из лабиринтите на Шопенхауер и Ницше.
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5. Българинът не е комуникативен. По традиция ние сме един от „най-затворените“ в
себе си народи в Европа. В България не е открито нито едно писмено свидетелство, че сме
разбрали за Френската революция навреме!? За нея се заговаря едва през първата четвърт
на ХIХ век. Когато в края на ХХ век рухва социализмът, българите отново се дават за
пример като най-капсулираната източноевропейска страна. За 45 години – от 1944 до 1989
г. само 10-11% от българите са пътували в Западна Европа. 27
6. Българското общество просъществува три века без собствена интелигенция. А
когато се заражда отново през Възраждането, тя е раздвоена между патриархалния живот
и европейското образование, между традиционализма и новото. 28
7. Локална привързаност и местен патриотизъм. Изключително труден преход от
„фолклорния човек“ към модерната личност. Постоянно и продължително придържане
към рода и родното място поради бавното развитие на капитализма и създаването на
новите социокултурни реалности.
Познаването и изследването на дефектите в българския национален характер не е
израз на черногледство и пораженство, а опит за вникване и разбиране на синусуидното
развитие на държавата ни, формулирано от Петър Мутафчиев като смяна на бързи подеми
и бързи сгромолясвания след това. 29
Първата глава „Предпоставки и прояви на българската дефектология“ отделя
внимание на основни белези на негативизма в българския национален стереотип:


Чуждопоклонството – видимо в силата на подражателство сред част от
политическия ни елит, в „сателитният синдром“ на страната ни, както и
в позициите на една част от българската интелигенция.



Манипулациите с историческата памет,

която е разпъната между

забравата и дегероизацията. Тук от значение е пренаписването на
историята,

с

цел

нейната

демитологизация,

трансформация

и

преосмислянето на т. нар. „места на паметта”; демонизирането и
очернянето на социализма;
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Кризата на Българската православна църква,

изразяваща се в:

проявата на социална и обществена индиферентност на църквата;
възникване на разкола през 90-те години на миналия век; нашествието на
сектите; апатията на Светия Синод по отношение турцизирането на
смесените райони на страната ни.


Драматичният кръстопът на българите мохамедани,

видим в

непрекъснатото разиграване на т. нар. „помашка карта“, в опасността те
да бъдат обявени за братоубийци,

ликвидирайки по този начин

възможността за тяхната пълноценна интеграция в българското
общество: един комплекс, който периодично ще напомня за себе си.


Съдбата на българския език. Неговата участ е свързана с националната
идентичност и е възлов проблем на съвременното българско общество.
Като не става въпрос толкова за граматическите и стиловите аспекти на
езиковото строителство,

колкото за постепенното,

но методично

обезбългаряване на езика ни. Както и за въздействието на този процес
върху духовната самоличност и националния ни характер, оттам и върху
своеобразието на българската литература и култура. Историята, езикът
и литературата са основни същностни черти на всяка национална
самобитност. Те са трите ипостаза на националния ни логос. Още в
програмата на Българското книжовно дружество от 1869 г. (първообраза
на БАН) задачите на тази възрожденска институция са формулирани
така: „Образование и усъвършенстване на българския език,
българската история и на народната наша словесност въобще“.

на
И

30

членуването на България в Европейския съюз би имало смисъл само ако
тя внесе в културата на Стария континент собствено национално и
духовно своеобразие.


Маргинализацията

на

литературата.

Постепенно

тя

загубва

основното си предназначение (върху което се е крепяла столетия
наред), а именно: да възпитава в родолюбие и хуманизъм, да бъде

30

Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила. 1868-1876 г. Подбрал и подготвил
П. Миятев и Г. Димов. С. , 1958, с. 39.
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неразделна част от съграждането на националното ни съзнание. Днес
ярко се виждат механизмите на неолиберализма и пипалата на
консуматорското общество и в сферата на културата и духовността.
Словото е притиснато от масовата култура и диктата на електронните
медии, които не признават друг идеал, различен от консумативния.
Грубо казано: литературата днес не участва в изграждането на облика на
съвременното българско общество с познатите ни методи и мащаби.


Амбивалентните стойности на медиите и конкретно на телевизията.
Животът доказа, че тя може да наложи модели на поведение, които
постепенно се превръщат в традиция, понякога нямаща нищо общо с
изконните общочовешки идеали и народопсихологията на българина. В
днешното информационно общество медиите,
телевизията,

и в частност

създадоха една паралелна – в някаква степен

виртуална действителност, и нашето знание за човека и света се
свежда до познаването именно на тази действителност. По тази
причина са особено важни посланията,

отправени от екрана на

телевизията: дали те служат за разпалване на човешките нагони, или за
развитието на моралните добродетели. Защото телевизията крие найголемия потенциален риск за манипулация, за несъзнателно от страна на
публиката възприемане на майсторски поднесени клишета,
образци,

модели,

водещи до унификация и масовизиране на мисленето.

Медийното пространство определя днес темите и тенденциите в
общественото пространство; избира кои събития и личности да
представи и в какъв вид. Оттук и въпросът за начина,

по който

телевизията влияе върху традициите, ценностната система (включваща
мироглед, морал, принципи, общочовешки добродетели), душевността
и начина на живот на съвременния българин. Същевременно, винаги
трябва да се има предвид, че 90% от телевизиите в България са частни
предприятия. Зад тях стоят наши и чужди олигархични кръгове. Техните
медии,

естествено,

се ръководят преди всичко от корпоративни
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съображения,

от тенденциите на този бранш в света и по-рядко от

трайните интереси на хората.
Глава втора „Синдромите в българския характер“ изследва пространството от
черти и ценности, които отделят достойното от недостойното. Тук влизат:


Идеологемата за „предателския комплекс“ на българина. Митът за
поголовно съществуващата предателска психика на целия български народ
не издържа сериозен анализ. Натрапването на тази идея не е нищо друго,
освен избиване на комплекси от страна на съответните автори. Логиката, че
българите са били под робство общо 650 години (и затова няма как да не са
се сдобили с робска психика) е лековерна и неправилна. Нещата могат да се
погледнат и от друг ъгъл: През цялото време на робството българите са
опазили в мнозинството си своя език и своята религия, не са се претопили и
изчезнали като народност, борили са се с религиозни, образователни и
политически средства,

както и оръжие в ръка,

за опазване на своята

идентичност и свобода. Тоест, по време на робството българският народ
съхранява своята жизненост и историческа енергия.


Търпението. Генезисът на българското търпение и конгломератът от черти,
свързани с него, е заложен в годините на османското владичество. Нека да
не забравяме, че през XV и XVI век българската народност е изправена на
ръба на своето биологично съществуване. Тези векове са затворен период от
развитието на психиката,

характера и душевността на българина. От

средновековния европейски свят той попада под неумолимата власт на
азиатската деспотия. На българина не му остава нищо друго освен
търпението и задължението да оцелее. И то оцеляване физическо! Затова
покорството и чувството за предопределеност на статуквото налагат да се
възприеме издръжливото търпение. Още повече че българите заемат особено
място в територията на Османската империя. От една страна,

те са

разположени в нейното ядро – при подстъпите към Истамбул, а, от друга,
са откъснати и затворени от външния свят. В сравнение с другите
християнски народи: гърци, сърби, хървати, румънци, които винаги са
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имали непосредствен контакт със свободни държави и европейската
цивилизация, българите са и физически откъснати от този свят.


Синдромът на Андрешко. Същността му е свързана с формулата, изричана
от мнозина народоведи: българите обичат отечеството си, но мразят и са
неискрени към своята държава! Било поради индивидуализма и следвания
от него политически нихилизъм, било поради гонене поединично на лични
сметки и ползи. Голяма част от живота на българина минава във вечно
надлъгване и криеница с държавата и нейните институции, в непрекъснати
опити

тя

да

се

„мине“

или

„подхлъзне“.

Между

поданика

административния апарат винаги е съществувало напрежение,

и

което

поражда един вътрешен дисконфорт. Нашият народ и в свободната епоха не
можа да стигне в масов вариант до простата истина, че държавата това е
той. И че колкото и да се лъже държавата, в крайна сметка лъжем себе си.


Законът на халището. С това условното словосъчетание са свързани редица
моменти от националното ни поведение. И в този случай става дума за част
от инстинкта за самосъхранение на човека. В този смисъл законът на
халището е компенсаторен закон. Той разкрива нашата двуполюстност
като народ,

двойствеността в темперамента на българина,

често

проявявано в тенденцията – едно да мислим, друго да говорим, а трето
и четвърто да вършим. Законът на халището е част от обяснението на
факта,

изтъкван от мнозина народоведи,

доминиращо

място

заемат

че в българският характер

парадоксите и

противоречията.

едновременно съществуват градежът и отрицанието,

В него

трудолюбието и

кръшкането, омразата към властта и верноподаничество. Това означава, че
българинът притежава две ценностни системи. Един е той, когато е насаме и
мисли, и съвсем друг, когато в по-голяма общност или пред официалната
власт и трябва да изрази позицията си публично.


Завистта – тази наша стихия. Колкото и парадоксално да звучи това е едно
от най-силните качества сред масовия българин. Неслучайно Елин Пелин
писа, че ако в България се роди гений, то това ще бъде „геният на завистта“.
Българското развитие е „рачешко“ – да вървим напред, като гледаме назад.
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Посока,

доста различна от постъпателното движение и унаследяването,

характерни за европейската традиция. Толкова е просто да постигнем
желанията си, ако се обединим и се борим заедно за една обща кауза. При
нас винаги някой е по-умен и по-хитър, а стремежът да се „прецака“ другия
се наложи едва ли не като аксиома. И тази реалност не е случайна. Преди
600 години е изчезнала българската аристокрация. Народът ни е превърнат в
еднородно социално море от „еднакви“ по права хора. Ражда се разбирането,
че българинът не може да е „различен“,

„по-горен“,

„по-авторитетен“.

Тоест, след като е изчезнал обективният делител за авторитет, се ражда и
синдромът, че авторитети по принцип у нас няма. Няма нужда и да има.
Вредно е, ако признаем някому „първенство“, защото той ще го използва
след това срещу нас, „равните по произход“!


Политиканският синдром. Корените на политиканството при българите се
коренят в следното: в България политиката, както блестящо го е казал Бай
Ганьо,

винаги е носила „келепир“;Политиката у нас винаги е осигурявала

възможности за почти неограничени привилегии и също така за предимства в
бизнеса. При липсата на реална политическа демокрация в обществото политиката
винаги е облагодетелствала онзи, който се занимава с нея; Политическият живот
в България винаги е бил жесток и безогледен. Затова в българската история
много политически лидери не са починали в собственото си легло у дома;
Неподбиране на средства за „оплюването“ на противника и липса на
толерантност и партньорство. Реваншизмът е трайна черна в политическите ни
нрави. Почти половината от свободното време на българските политически лидери
преминава в дискредитиране на техните предшественици, без всякаква идея за
приемственост;

Българският политически елит страда,

особено през

последните двадесетина година, от кредит на доверие. Това води до деградация
в обществените отношения. Доверието (така се нарича и една от книгите на
Франсис Фукуяма) е валутата на ХХI век и когато политиците злоупотребят с него,
нишките на съзиданието се прекъсва;И последно: В бедно общество като

българското, демокрацията не може да бъде стабилна. Това го показва
практиката от Аристотел насам.
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Двете страни на национално ни самочувствие. Самопреценката и
самочувствието на българина се движат в широка амплитуда: от
самоотричане до националистични, дори шовинистични проблясъци.
Те са другото лице на чувството за изостаналост, на неспособността да се
усетиш реално, в какво си равен с по-напредналите. Тази амбивалентност е
резултат от догонващия тип модернизация,

характерна за България.
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Изостаналостта поражда две противоположни реакции: свръхпатриотарски
митологии и нихилистичното самоотрицание и лакейско преклонение към
външни сили, от друга. Националното ни самосъзнание ще се люшка и в
едната, и в другата посока.
Направеният анализ на негативните херактерологични черти,

ни дава

основание да заключим:
Първо, през 90-те години на ХХ век светът жадно усети своята духовна беднота и
нуждата от нови конструктивни и обединителни идеи. Социализмът в познатия си вид е
изчерпан, капитализмът не предложи нищо ново и особено, освен че изостри докрай
социалното напрежение. Поради липсата на глобални идеологии и поради дефицит на
идеи в света като цяло, хората се хващат като удавници за сламката на своята етническа
идентичност, за своето минало32.
Второ,

днес българският национален характер е нехомогенен,

а поливалентен.

Открояват се различни видове ценностни системи: на средната класа, на новобогаташите,
на невъзвращенците, на хората, останали в селата, на електронното поколение и пр. За
разлика от Възраждането, периода от Освобождението до 1944 г. , дори от епохата на
социализма,

когато има еднакви представи за смисъла на живота,

за жизнен успех,

споделят се общи идеали и ценности, независимо от социалния статус и имуществените
различия.

Поливалентността е и на географски принцип – националният характер на

българите в САЩ, Европа и тук.
Трето,

на прага на ХХI смисълът на живота на няколко поколения българи е

объркан, а нови идеали и нови идеи не са формулирани. Довчерашните идеали са напълно
31

Проданов, Васил. Българските национализми и глобализацията В – Българските национализми и
европейската интеграция. С. , 2006, с. 26.
32
Виж. Семов., Марко. Българска народопсихология. С., 2001, с. 524.
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отречени, а нови, освен трафаретите и мъглявите идеи на съвременната демокрация не са
създадени. По ред обективни и субективни причини, складирали се през вековете, днес е
налице един сериозен дефектоносен пласт в националния ни характер. За съжаление
нашата страна никога не е имала историческо време да развие трайни демократични
традиции.
Четвърто,

налице е доморасъл провинциализъм на съвременния български

политически елит. Именно този слой разруши съществуващите социални структури и
атомизира обществото. За съжаление в коридорите на властта все повече се „настаняват“
хора без стойности и качества. : „Най-умните, най-талантливите, най-честните и найморалните бягат от управлението на държавата или просто не са допускани до него. Ако
това не е вярно, защо страната ни е на последно място в ЕС по минимална работна
заплата? Поради коя причина България е най-корумпирана в Евросъюза?“33 Автентичният
елит е призван да има лидерска позиция, а не да търпи спекула и манипулации. С малки
изключения, управляващите не формираха нови, качествени ценности у народа си. А това
може да стане единствено с разумна политика, с личен пример, с европейско поведение и
трайна загриженост преди всичко за съдбата на България.
Пето,

в края на ХХ подценяването на българското е тенденция в мисленото,

особеното на младите поколения. Днес е налице сериозна криза, водеща към разпадане на
идеята за единството на националната общност и разкъсване на връзката между държавата
и нейните граждани. Напълно съзнателно у нас се реализира политика,

от която се

появиха симптоми на национално обезличаване. Те са свързани със съдбата на езика,
единството на нацията,

състоянието на патриотичното съзнание и самочувствието на

личността. Твърде сериозно е девалвирането и омаловажаването на понятия като „родина”,
„патриотизъм”,

„православие”,

„отечествен дълг”. Мнозина днес ги смятат (и даже

публично говорят), че те са ненужни и остарели, анахронични на европейския хуманизъм.
За значителна част от младите хора те нямат традиционното голямо значение.
Шесто, ролята и отговорността на журналистиката за ценностната криза е огромна.
Медиите през последните 20 години, с малки изключения, не изпълниха както трябва
ролята си на обществен коректив. Те не прокараха принципи и идеи, с които политиците
Стойков, Любомир. Държат елита далеч от властта. В - . http://frognews. bg/news_43027/
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да се съобразяват,

а стана точно обратното: журналистиката ни се съобразяваше с

политиците. И позволи вместо те тях – те нея да контролират. През последните
десетилетия нашата журналистика показа,

че като цяло тя обслужва политически и

икономически интереси на определени групи в обществото.
Седмо,

индивидуализмът в съвременното българско общество доминира над

държавническото чувство. С малки изключения, в историята ни е преобладавала мисията
на оцеляването поединично. Фактор,
индивидуализъм,

който развива у нас прекалено силен

довел до трайно хепертрофиране на индивидуалното поведение у

мнозина съвременни българи. Това е една от същностните причини за нашата
неспособност да се обединим. Тук върви една от водещите разлики между България и
Европа, поради която не се прави разграничение между „държава“ и „отечество“.
Осмо, синдромите в българския характер са обусловени от факта, че нашият живот е
бил измъчен живот на народ мъченик. И при чужда власт, и при своята. Живот на нокти,
на ръба, една непрекъсната битка за оцеляване. Това е матрицата на българското битие.
Но точно това постоянно усилие да се задържим и оцелеем, от една страна, показва важни
черти в националния ни характер, а, от друга, носи една особена продуктивност, която
държи националната ни енергия будна, а и способностите на българина живи!
Срещу очертаващите се отрицателни тенденции в българския национален характер би
следвало да се изгради сериозен защитен вал,

свързан с отговорна държавническо

мислене, изграждане и реализиране (това е особено важно!) на национална доктрина. В
границите на историческия оптимизъм е синтеза на неолиберален капитализъм и
нерепресивен социализъм.
Част трета: „Възможни и реални алтернативи пред българската нация“
интерпретира историческите и съвременни доктрини и перспективи.
През ХIХ и ХХ век политическият ни елит на три пъти е изправен пред решаващ
избор, от който зависи дали ще се установи държавност на територии, където българите
са доминиращ етнически елемент: Мизия,

Тракия,

Добруджа,

и Македония. Тоест,

налице са три „бифуркационни точки“34, гранични по отношение на националното ни

34

Вж. Пригожин, Иля, Краят на детерминираността. С. , 2000.
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битие. Те сключват възела от възможности, когато след избора на една от тях, следва
необратимо еднопосочно движение, без възможност за алтернативи. А именно:
Първо: Радикално игнориране на идеята за дуалистична Българо-Турска държава,
обсъждана в края на 60-те години на XIX в., по подобие тази на Австро-Унгария.
Възприемане и налагане на доктрината за създаване на самостоятелна държава върху
руините на Османска империя,

в земите които традиционното са били част от

Средновековна България.
Второ: Провалът на усилията за справедливо решаване на Македонския въпрос и на
идеала за „Обединена и целокупна България“.
Трето: Историческата невъзможност да се реализира „проектът за Южнославянска
федерация“ след Втората световна война, роден в коридорите на Коминтерна и Москва.
В паралелен план в откъснатите земи, населени предимно с българи, започва процес
на асимилация и „свиване“ на българската народност,

а някъде тя е изтласкана

принудително от територии, в която е доминиращ етнически елемент.
Глава първа „Възрожденски проекти“ разглежда рефлексиите на дуалистичната
идея от средата на ХIХ в. и провала на проекта „Федерация на южните славяни“.
От началото на XV в. главен въпрос за българското общество са пътищата и
средствата за освобождението на България. През XIX в. проблемът вече се дискутира с
особена активност, поради необратимата криза, обхванала Османската империя. На тази
основа усилено се поставя и разисква въпросът за към какъв тип независимост и
държавност следва да се стреми българското общество. Дали към автономна провинция,
или дуалистична държава по примера на Австро-Унгария, федерация или конфедерация
като Швейцария,

или пък еднонационална държава от типа на Франция,

Италия,

Германия.
В този разнообразен спектър от идеи, идеята за дуалистична Българо-турска
държава заема особено място. Развитието на тази доктрина е свързано с тезата, че
единствено в рамките на Османската империя ние можем на съхраним целостта на
българската народност. Тя е дефинира първоначално от т. нар. Таен Централен
Български Комитет (ТЦБК) в Букурещ през втората половина на 60-те години на ХIХ век.
А след това е продължена в други условия и при други обстоятелства от Тодор Икономов
и Стефан Стамболов. Както е известно, тази алтернатива се проваля. Радикалните сили в
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българската революционната емиграция вземат връх, налагат и поемат курс на въоръжена
борба срещу Османската империя, довела до Руско-турската освободителна война. Тя
обаче е последвана от Берлинския конгрес (1878), където се извършва първото разделяне
и разпокъсване на българската народност.
За втори поред път идеята за Южнославянска федерация се подновява в
програмните документи на балканските социалдемократически партии. Там се
говори вече за възможността да се създаде „Балканска социалдемократическа федеративна
република“ – идея, която е погребана окончателно след Балканските войни през 1912-1913
година.
Трето по ред съживяване на федеративната доктрина извършва Коминтерна в
Москва през 30-те години. Тогава на БКП и ЮКП е наложено разбирането за
възможността да се създаде „Балканска социалистическа федерация“ – идея, която се
експериментира

след

края

на

Втората

световна

война.

Въпреки

цялата

си

интернационалистическа реторика прокламираната южнославянска федерация не дава
възможност за консолидиране на българската нация върху територията на Мизия,
Тракия и Македония. Действително крайната цел е утопична,

защото предвижда

отстъпване на Пиринско на „обединена Македония“, в рамките на федерация, част от
която се предвижда да бъде и България.
Глава втора „Търсения при наличието на свободна държава“ третира
фундаментални проблеми като: Доктрината „Обединена и целокупна България“,
„Криворазбраната глобализация“ и „Обезбългаряването на страната от края на ХХ и
началото на ХХI век“
В „Доктрината „Обединена и целокупна България“, се спираме основно на две
неща: 1) възможните алтернативи за обединението на българите в Тракия и Македония
след 1878 година на базата на националната идея. Тъй като развитието на тази доктрина е
част от генезиса и превъплъщенията на българския стремеж да се осигурят максимално
добри условия за развитието на държавата и 2) Творец или разрушител на българската
съдба през епохата на войните (1912-1918) е национализмът? Обективността ни задължава
да признаем неговото предимно деструктивно действие,

в моменти на върховни

изпитания за нашия народ. Защо?


Подемайки императива за „незабавна война“ в защита на поробените българи
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в пределите на Османската империя,

Фердинанд и недалновидната

политическа върхушка, без нужната дипломатическа обработка и действия,
предизвикват въвличането на България във военни авантюри. Те завършват
със стотици убити и осакатени. И най-важното: страната ни губи значителна
част от свои изконни територии, населявани предимно с българи;


Българският политически елит отстъпва от рационалната идея: Македония да
не дели между балканските християнски държави – теза,

която София

защитава до 1912 г. ;


През Първата световна война (1915-1918) войнстващият реваншизъм и
арогантното самочувствие и неподготвеността на българската политическата
върхушка вземат връх. Преди всичко – управляващият екип в София не
намира сполучливо новите стратегически съюзници. Фердинанд, напук на
всяка елементарна логика, въвлича България в съюза с Централните сили, за
да може нашият народ да преживее втората национална катастрофа. В онези
години монархът е обичал да казва: „За България има отворен само един път –
към

Виена.“

Изявлението

на

Фердинанд

пред

германския

вестник

„Берлинертагбладт“, че той „работи усилено да вкара България в германски
политически води“ се превръща в кошмарна реалност.
„Криворазбраната

глобализация“

глобализацията. От една страна,

тълкува

двойственото

лице

на

тя е исторически и обективно сложил се

процес: резултат от новите информационните технологии,

формирането на

икономически блокове и мощни международни финансови институции. Всички те
работят в полза на идеята за премахване на националните граници, което би
улеснило безкрайно много движението на капитали, хора, стоки, култури. От
друга страна обаче, абсолютизирането на глобализацията притежава социалноикономически аспекти, които обслужват ясно изразени корпоративни интереси.
Следователно, видно е, че иде реч за два пласта в нея, които не рядко влизат в
противоречие един с друг. „Долният пласт“ е спонтанен процес, наложен от
историческата необходимост във всички структури на обществото. Докато
„горният пласт“ цели да се осъществяват стратегии и сценарии,

чрез които

могъщите глобалните играчи, се опитват да натикат посочения обективен процес
39

в едни или други, изгодни предимно за тях посоки.
ползата от глобализацията – за хората,
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Въпросът е каква ще бъде

за културата,

за планетата,

за

екологичното равновесие и т. н. Дали глобализацията разгражда или създава нови
ценности. Неслучайно в последните години учените заговориха за глобализацията
с главно „Г“. Идеята е,
процеси,

насочени

че тя притежаваща и силно изразени деструктивни
главно

срещу

националната

държава,

нацията,

протекционизма и устойчивостта. В този смисъл проблемът не е в потребността
от глобализацията, а в начините и формите на нейното налагане и осъществяване.
Обичайно твърдение е, че „стрелата на историческата необходимост“ днес се нарича
глобализация. Паралелно с това обаче в световен мащаб тече и другият процес –
съхраняване на самобитното,

локалното,

уникалното у всички цивилизовани народи.

Проблемът за нас е как да ги съчетаем, как да участваме и в двата, а не да се опитваме да
заместим единия с другия. Отнесено към българското национално самосъзнание, това
би звучало така: Не назад към миналото, а напред – към бъдещето, но поучени и от
ценностите, и от грешките на миналото, за да се съхрани самобитността ни, без
която никой народ не би могъл да оцелее, а останалия свят да го уважава.
Обезбългаряването на страната от края на ХХ и началото на ХХI век е свързано
с няколко видими реалности: (1) нарастващата роля на мюсюлманския фактор в
България. Причините за това явление биха могли да бъдат сведени до: (1) редица груби
грешки от страна на БКП, особено през 80-те години на миналия век; (2) създаването на
верско-етническата партия ДПС; (3) икономически фактори; (4) агресивната политическа и
културна линия на неоосманизма от края на ХХ и началото на ХХI век; (2)
демографският срив. Днес ние преживяваме безпрецедентен демографски колапс. Той
заплашва да свие до минимум българската народност и да ликвидира понятието
„национална държава на българите“. Тенденцията е до 2050 година българското население
да се стопи до 4 милиона. Всяка години от картата на България изчезва град като Дупница
например. Сегашната демографска криза в България няма аналог в цялата ни история. За
двадесет години без природни катаклизми и военни конфликти ние сме намалели с над два
милиона души: от 8, 7 млн. в края на 80-те години до 7 милиона през 2011 г. И то в мирно
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Виж. Драганов, Минчо. Ролята на PR в деликатната връзка между глобализация и демокрация. В –
„Публична комуникация, глобализация и демокрация“. Съст. Минка Златева и Тодор Петев. С. , 2006, с.
147.
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време и при управление на собствени правителства. Тоест в рамките на ограничен период
българската нация е загубила една трета от етническия си потенциал! Непосредствено
свързан с демографската криза е (3) нестихващата емиграция,

която е път към

национално самоубийство и превръща България безлюдна територия. Огромната по
обем емиграция от 1990 г. насам се „разлива“ на три вълни: след „отварянето“ на
държавата през 1989 г. ; между 1999-2006, продиктувана от стремежа за оцеляване и
последната след приемането на България в ЕС през 2007 г. , когато отпадат граничните
ограничения. Общият обем на напусналите страната през изминалите двадесет и три
години е от порядъка на 1, 2-1, 5 млн. души, което представлява 16-20 % от общото
население на страната – 7, 6 млн. души към 2008 г. Сред тях – преселници, дългосрочни и
краткосрочни трудови емигранти, както и нова вълна от млади хора, насочващи се към
западните страни в ЕС.
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Основните причини, многократно коментирани в медиите, за

масовата емиграция са: (1) икономическите, породени от бедността, високата безработица
и липсата на поминък; близо 60% от заминаващите зад граница посочват работата като
главен мотив; (2) професионална, която се изразява в невъзможност в своята страна да се
развиваш кариерно; (3) повсеместна социална несправедливост; (4) мутризация на
всекидневието и морална неудовлетвореност; (5) усъвършенстваните до перфектност в
Западните страни и САЩ механизми за „изсмукване“ на нужните им млади мъже и жени;
(6) неограничените на практика възможности,

които дава глобалната и отворена

икономика за свободно движение на работна сила; (7) трайното въздействие на
отродителната претопителна машина,

която доведе в крайна сметка до липса на

родолюбие и отговорност към родината. Цената на прехода е най-съкрушителна по
отношение на населението: най-ценният ресурс на България. За двадесет и три години над
1 000 000 души са трайно напусналите пределите на страната.
Глава трета

„Постижима ли е нова оптимистична теория за българите“

разкрива основанията ни за ново Възраждане на българския дух. Те са свързани със
следните обстоятелства.
Първо. Към настоящия момент ние сме с отворени валенции и на Запад, и на
Изток. България след 1989 г. не е принудена да избира непременно между два различни
лагера, между СССР и Германия например, за разлика от Втората световна война. Това
36
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развързва ръцете за геополитически действия, стига да умеем да ги използваме разумно и
със своя собствен ум да избираме как да постъпваме.
Второ. В началото на ХХI век е налице формирането на нова икономическа и
политическа система под името Евразийски съюз. Вярно, той е все още идея, от
голямо значение е също така, дали към него ще се присъедини Украйна, но тази ситуация
носи потребности от политики и стратегии, които тепърва ще се създават. Налице е
тенденция вече на развитие на отношенията на България извън ЕС. Износът на България за
2011 г. за трети страни е нараснал с 35%, а вносът с 24%. Като най-голям е износът ни за
Турция, а вносът ни – от Русия. Ясно е, че тези две страни ще имат все по-нарастващо
значение да развитието на България.
Трето. Намиране място в системата на съвременния европейски и световен
капитализмът.

А

то

е

свързано

с

висока

производителност

на

труда,

конкурентоспособност, умел мениджмънт, създаване условия за развитието на дребен и
среден бизнес, който гарантира социалната стабилност.
Четвърто. Българите са част от най-голямата етническа група в Европа –
славяните. Те заемат 3/5 от територията на Европа и са около 2/5 от нейното население –
близо 300 милиона!Въпреки своите исторически и културни различия славяните
притежават черти,

които ги правят трудно претопяеми. Една от тях е устойчивият

индивидуализъм, устойчивото его, което върви паралелно с чувството за общност. Някои
славянски държави (Русия, България, Полша) имат форсирано развитие, което ги прави
стълбове на европейската цивилизация.
Пето. От съществено значение за формирането на една нова оптимистична
теория за българския народе отговорът на въпроса: какво от нашия национален
характер да оставим в миналото? Например: хитростта,

шикалкавенето,

побългаряването на законите, търпението, поединичното оцеляване и др.
Шесто. Нова оптимистична теория за нашия народ е немислима без отстояване
и актуализиране на някои базисни черти от българския характер, както и създаване
на условия за появата на нови – креативност, предприемчивост, инициативност и пр.
Анализът на тези три „бифуркациони“ точки, характерни за националното ни битие,
ни дава правото да изведем следните заключения:
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Първо,

за разлика от ХIХ век,

от който ние излизаме надъхани с надежди и

оптимизъм, енергични и жадни за свобода, 20-те и 30-те години на ХХ век не са особено
успешно време за България. В края на века вече е налице и негативната промяна на
българския цивилизационнен генотип: и този на елита,

и този на масата. По-точно,

наблюдаваме: прогресивното изтощаване на националната енергия; перманентно
противопоставяне на всички равнища: политическо, социално, етническо, икономическо;
превръщането на обезбългаряването в негласна държавна политика; манипулации в
духовната сфера, водещи до промяна на националното самосъзнание;
Заедно с това е налице прогресиращо свиване на българската народност. Процес,
преминаващ през два етапа. Първо. До средата на ХХ век българският политически елит
не успява да създаде държавност върху територии,

където българите са доминиращ

етнически елемент, т. е. в Западна Тракия, Егейска Македония, Вардарска Македония,
Западните покрайнини. Резултатът е изтласкване и асимилиране на българския народ от
тези изконни негови земи. И второ – от края на ХХ век сме свидетели вече и на скоростно
обезбългаряване в днешните вътрешни граници на страната. Налице е силен глобален и
регионален натиск срещу суверенитета на страната. Все по-често в общественото
пространство се лансира тезата за Европа като „дом на регионите“, а не съвкупност от
жизнени национални държави. В тази стратегия България е система от самостоятелни
икономически и политически региони – Родопите, Пиринска Македония, Добруджа и пр.
Тоест,

националния субект България,

преминава в регионален. Така наложеният ни

неолиберален, но по същество, колониален модел, видимо води до автогеноцид.
Второ, налице е сериозна тенденция идеята за собствена държавност да се подмени с
тази на глобализма и безродието. Независимо от различните си политики, оказва се, че
„интернационализмът“ и „глобализмът“ са идентични същности, две страни на една и
съща монета. С тази разлика,

че комунистическата идеология издига принципа за

„интернационалното братство“ между народите, докато глобализмът налага претопяване
на малките народи в големи капиталистически формации, продължавайки на практика
асимилаторската роля на интернационализма. Въпреки че се възприемат като две
противоположни, дори враждебни доктрини, в същността си те се основават върху едни и
същи принципи,

еднакво агресивни към родолюбието. Тяхната основна цел е

социалнополитическата, икономическата и дори културната универсализация, водеща до
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мултинационалност.
Трето, през 90-те години наблюдавахме драстично, антисоциално и антинародно
разграбване на държава. А там, където се разграбва една държава, не може да става дума
за морал. И само дълбоката нравствена сила на нашия народ, която идва от съхранената
културна традиция, го спаси от още по-дълбоко ценностно затъване. Заедно със срива във
образователната сфера – около 40% неграмотни,
предизвикателство пред нас,

това е другото фундаментално

защото поставя под съмнение самото съществуване на

България като унитарна държава, способна да се развива в контекста на иновациите и
високите технологии.
Четвърто, видим е ясен преход към неокапитализъм. Той, естествено няма да бъде
българският капитализъм отпреди Втората световна война,

довел обществото до

безизходица. Неговото буквално реставриране е невъзможно, най-малкото защото не
може да не бъде повлиян от новите социални тенденции от края на ХХ и началото на ХХI
век. Но неокапиталистическото общество си идва с всичките атрибути: „Имуществените
различия стават огромни. Собствеността се концентрира в ръцете на малко хора, които се
превръщат в новите господари на живота – с тях ще се съобразяват и в редица отношения
на тях в крайна сметка ще служат политици и хора на изкуството, журналисти, учени. “37
Пето,

в края на ХХ подценяването на българското е тенденция в мисленото,

особеното на младите поколения. Днес е налице сериозна криза, водеща към разпадане на
идеята за единството на националната общност и разкъсване на връзката между държавата
и нейните граждани. Напълно съзнателно у нас се реализира политика,

от която се

появиха симптоми на национално обезличаване. Те са свързани със съдбата на езика,
единството на нацията,

състоянието на патриотичното съзнание и самочувствието на

личността. Твърде сериозно е девалвирането и омаловажаването на понятия като „родина”,
„патриотизъм”,

„православие”,

„отечествен дълг”. Мнозина днес ги смятат (и даже

публично говорят), че те са ненужни и остарели, анахронични на европейския хуманизъм.
За значителна част от младите хора те нямат традиционното голямо значение.
Шесто,

в България наблюдаваме превратно тълкуване на връзката между

народопсихология и суверенитет. Идеята,

че националният суверените е отживяла

категория, и че ще бъде ликвидиран едва ли не през следващите двадесет-тридесет години
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е измамна и невярна. Точно обратното. Днес в Европа е налице все по-ясно изразена
тенденция да се съживят и открито да се заявят държавните интереси. Така че
националният суверенитет ще си остане да съществува. Проблемът той да не превърне в
препятствие хората да бъдат свободни в общуването помежду си – в икономиката,
културата, идеите.
Заключението обобщава рекапитулацията на водещата теза. Тук от значение е
жизнено важният въпрос: осъществимо ли е цивилизационно „прераждане“ на
българския народ в началото на ХХI век, такова каквото реализираха германската и
японската нация след Втората световна война. Отговорът би бил положителен само
при практическата реализация на следните проблеми:
(1) Преодоляване на разрушителното противопоставяне в българското общество и
консолидация около няколко основни ценности като: правото на труд на българите в
България, правото на достоен живот, култивиране на солидарността и чувството за дълг
като добродетели; както и нетърпимост срещу олигархията, корупцията и неморалното
управление. Възстановяване на законността: отдолу нагоре и отгоре надолу!
(2) Народностно прераждане е трудно осъществимо, ако не се промени представата
на голяма част от българите за смисъла на живота и за жизнен успех. До втората половина
на ХХ век те се свързват с натрупване на богатство, получаване на добро образование,
създаване на уреден земеделски имот. Всички тези неща осигуряват уважение в
обществото и висок социален статус. Също така – създаване и устояване на безукорно име,
на авторитет,

където почтеността, честността, достойнството се нареждат на първо

място. Социализмът подмени критериите за това традиционно и патриархално щастие,
като го обвързва с призива за служба на Партията и делото на пролетарския
интернационализъм. За да бъдем обективни обаче, нужно е да отбележим, че в този
период бе налице значимо духовно израстване на нацията ни. Защото жизнен успех бе да
си писател,

музикант,

художник,

учен! Една витална устременост,

продължила

благотворните традиции на Възраждането. Благодарение на това страната ни се нареди по
броя на хората с висше образование на глава от населението на трето място в света. За
трети път представата за смисъла на живота, за основните жизнени цели, се подмени
цялостно след 10 ноември 1989 г. В основата на повечето поведенчески нагласи стоеше
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вулгарното и безскрупулно първоначално натрупване на капитала „Абсурдът, пише Марко
Семов, замести нормалната национала логика“.
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Не се ли възстанови тя, и нацията, и

държавата ни са в опасност! Пътят за това преминава през вярата и самочувствието, че от
нас нещо зависи в съдбата ни; през нова политическа нравственост; през съхраняване на
традиционната българска добродетелност, благодарение на която народът ни е оцелявал
през вековете!
(3) Изработване на национална стратегия (доктрина), в която да има ясна визия за
бъдещето на България. 39 Основните изисквания към националната доктрина би трябвало
да са в следните точки: всяко действие във вътрешнополитически и външнополитически
план да бъде обусловено от въпроса: „какъв е интересът на България“, а не да бъде
подвластно на корпоративни зависимости; обективно и конкретно становище по
отношение на миналото и нерешените или премълчавани национални въпроси като:
съдбата на българите в Западните покрайнини, на сънародниците ни в Турция и Гърция,
проблемът за т. нар. „македонска нация“ и пр.; недвусмислено формулиране на българския
национален идеал – с всички негови съставки – този на мирна, силна и благоденстваща
България, духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света. 40;
Точен отговор за основните области, които страната ни ще развива и онези, в които не е
уместно да се хвърлят повече усилия. 41 Към първата несъмнено трябва да причислим
леката промишленост, селското стопанство, търговията, туризма, електроника – там,
където има традиции и са създадени специалисти; инвестиции в духовната сфера:
образование, наука, художествено творчество, където може да се реализира доказано
силният интелектуален потенциал на нацията; отказ от ксенофобия и пораждане вълни от
омраза и конфликти със съседните нам балкански държави. Формиране на ново общуване,
изградено върху принципите на добронамереността,

хуманизма и толерантността;

Целенасочена работа за възстановяване и утвърждаване на българските народностни
добродетели, а не да се чака те да ни осенят „свише“. Българското училище да възпитава,
а не единствено да обучава, да популяризира образцови модели за политически живот:
Васил Левски, апостолите от Априлското въстание, начело с Георги Бенковски, дейците
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Семов, Марко. Добродетелите на българина. С. , 1999, с. 286.
Пример за това е „Българска национална доктрина. България през двадесет и първи век“, дело на акад.
Григор Велев и колектив, С. 2004.
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на ВМОРО - Гоце Делчев, Дамян Груев. Пакет от стратегически програми и приоритети,
задължителни за бъдещето развитите на старата. По-точно: доктрина за националната
сигурност; за здравето и възпроизводството на нацията; за образование; за развитие на
науката и културата; за духовното обединение на всички българи; за развитие на
националното стопанство, енергетиката, инфраструктурата и пр.
(4) Налагането и реализацията на подобна спасителна национална стратегия обаче е
немислима без наличие на бъдещи изследвания и институционални решения в
областта на науката. Тук от особено значение са две неща. От една страна, засилване
ролята на обществените науки, изкуството и публицистиката за разкриване континюитета
на национално ни битие и история. Това би спомогнало

да се преодолее

противопоставянето на гражданска и етническа основа. От друга страна, има крещяща
нужда от обособяването и институционализирането на народопсихологията като
самостоятелна научна област. Това би дало възможност за: (а) изграждане на собствена
методология; (б) разгръщане на нови научни полета – и в диахронен, и в синхронен
аспект; (в) обучение на специалисти – магистри и докторанти; (г) разработване на
организационни форми и средства за възпитание на подрастващите; (д) натрупване на така
необходимия емпиричен материал и пр.
Абсурдно е подобни изследвания да се броят на пръсти,

при положение,

че в

националната ни психика все повече взема превес „отечественоругателския синдром“,
убеждението че в „България няма да има управия“, „че ще продължаваме да живеем в
един безкраен батак“, „че нямаме личностно и национално самочувствие“, „че никога
сами няма да се разберем“ и т. н. Ефективната борба срещу такива нихилистични послания
едва ли би била успешна, ако нямаме знание за чертите и особеностите на българския
национален характер, за специфичното в народопсихологията ни, за промените настъпили
в поведенческото отношение на българина към Отечество, държава, власт, общество,
морал, право и пр. Или както гласи великият завет на Васил Левски: „Твойта работа байо,
по-хубаво от теб няма кой да е свърши!“
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IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Теоретико-методологически
1. Обобщени са етапите (с присъщите им критерии и поведенчески модели)
развитието на българската народопсихология. Първият,

в

доминиран от традиционно-

патриархалните черти на селска и занаятчийска България,

за който значението на

нравствеността и родолюбието за запазване на народността е въпрос на кауза; вторият,
основан върху ценности и начин на живот, онагледяващи светогледа на българина през
социалистическия период. Образувалият се духовен вакуум след промените през 90-те
години довежда до криза на националното ни самосъзнание и душевност,

което е

основание за появата на трети модел в развитието на българската народопсихология,
ситуиран върху основите на неолибералните социални и икономически доктрини.
2. Разработена е концепция за фактическите и несъстоялите се държавнотворни
алтернативи пред българската народност. Те произтичат от невъзможността да се установи
държавност на територии, в които българският народ е доминиращ етнически елемент.
Това поражда постепенно и необратимо „свиване“ на географските граници на нашата
народност, „изтласкването“ и анексирането на значителни нейни територии с изконни
български земи: Източна и Западна Тракия, Северна Добруджа, Западните покрайнини,
Егейска и Вардарска Македония. Този процес в края на ХХ век се редуцира като
подвижност на населението във вътрешен план под въздействието на глобализацията:
неизбежна урбанизация и обезлюдяването на цели райони,

демографски срив,

интензивна емиграция и др.
3. Очертани алтернативи за развитието на българската нация през ХХI век чрез
преодоляване на негативистични нагласи: едновременно зачитане правото

на

геополитически избор и създаване на условия за ограничаване на емиграционните потоци,
намиране място в системата на съвременния европейски и световен капитализъм, отказ от
народопсихологически

дефицити като хитрост,

шикалкавене,

„побългаряване” на

законите, търпение, чуждопоклонство и пр.
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Научно-приложни
1. Предложен е нов аналитичен инструментариум за оценка на българския
национален характер. Разпознати са определящите го фактори и корените на българската
народопсихологическа

дефектология:

продължителни

прекъсвания

на

държавните

традиции; аграрен начин на живот; изолираност от европейския свят, липса на собствена
интелигенция, некомуникативност; локална привързаност и местен патриотизъм. Разкрити
са основни белези на негативизма на националния ни стереотип.
2. Идентифицирани и диференцирани (като елитарни и масови) са основни причини
за еволюция на българския цивилизационнен генотип: прояви на нихилизъм като водеща
черта в ценностната система на болшинството българи; използване на политическите
инструменти като средство на лично облагодетелстване, липса на кредит на доверие;
подценяване на българското; доминиране на индивидуализмът над държавническото
чувство; силно изразена консумативна нагласа, поеденичното оцеляване, което ни пречи
да изградим пълноценно гражданско общество и др.
3. Аргументирана е легитимността на народопсихологията като наука, респективно
включването на адекватни учебни дисциплини в обучителните програми на различни
университети. Подобно институционално решение тиражира знание за: чертите и
особеностите

на

българския

национален

характер;

специфичното

в

нашата

народопсихология; промените настъпили в поведенческото отношение на българина към
своето Отечество, държава, власт, общество, морал, право и пр.
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