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Българската национална идентичност – 
етнически релефи�

Таня Неделчева�

Националната идентичност е релевантна на националната общ-
ност като автономен субект, носител на политически и държавен 
суверенитет, икономически и културни специфики. тя се възпроиз-
вежда от институциите на модерната държавност чрез формиране 
на принадлежност към нация, национален идеал, национална сигур-
ност, национално възпитание и т.н. (Неделчева, 2004). Националната 
идентичност е надградена над етническата и снема в себе си елемен-
тите ѝ, което означава че съществуват етнически диференциации 
при националната идентичност, т.е. различия в релефа на национал-
ната идентичност при отделните етнически общности.

основната разлика, която личи в отговорите3 на представители-
те на трите етноса (българи, турци, роми) е по линията „отношение 
към държавата“. то задава съществени параметри на националната 
идентичност: за мнозинството националната държава е предимно 
на етническите българи; етническите малцинства не пречат, стига да 
нямат претенции за участие в управлението и някакви преференции 
относно поддържането на собствената им култура; за малцинства-
та – признават и уважават единството на етническите общности в 
националната държава като изразяват ясни претенции за зачитане 
на правата им по отношение на участието в граденето на национал-

1 със съдействието на ФНи при момН.
2 Проф. д.с.н. таня Неделчева, ииоЗ, БаН.
3 основните тези се формулират на основата на резултатите от наци-

онално представителното емпирично социологическо изследване „Нацио-
нална идентичност и социални времена: диференциация на етнокултурни 
модели“, проведено през 2009 г., финансирано от Фонд „Научни изследва-
ния“ на момН.
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ната култура, управление и пр. Най-ясно това личи от отговорите на 
въпроса:

Таблица № 1
С кои от посочените твърдения сте съгласни?

Българи турци роми
Българската нация е обединение на раз-
лични етнически общности

62,8 56,0 62,8

към българската нация принадлежат оне-
зи, които споделят единствено национал-
ните български традиции и обичаи

32,3 7,2 8,8

Уважението към националните български 
традиции е уважение и към традициите на 
всички етнически общности в България

36,2 30,4 20,4

традициите на етническите общности в 
България нямат нищо общо с национал-
ните български традиции

11,2 8,0 5,3

всички етнически общности в България 
трябва да бъдат подпомагани да запазят 
собствените традиции и обичаи

24,8 5�,2 37,2

всички етнически общности в България 
трябва да участват пряко в нейното упра-
вление

12,1 44,8 34,5

около две трети от мнозинството и етническите малцинства 
са припознали като най-значим един и същи отговор „Българската 
нация е обединение на различни етнически общности“. това озна-
чава ясна съвременна гражданска позиция и социално израстване 
на всяка от етническите общности и безусловно признаване на рав-
нопоставеността им. в подкрепа на казаното са и ниските относи-
телни дялове при отговора „традициите на етническите общности в 
България нямат нищо общо с националните български традиции“ – 
11,2% от българите, 8% от турците и 5,3% от ромите. и като че ли 
оттук започват различията. мнозинството все още се страхува да 
изрази съгласие с основни права на малцинствата – „всички етни-
чески общности в България трябва да бъдат подпомагани да запазят 

Таня Неделчева
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собствените традиции и обичаи“ и „всички етнически общности в 
България трябва да участват пряко в нейното управление“. съответ-
но само 24,8% от българите са съгласни с първото твърдение и 12,1% 
с второто, докато дяловете на малцинствата са 51,2% от турците и 
37,2% от ромите за първото и 44,8% от турците и 34,5% от ромите 
за второто. или на една четвърт от българите продължава да им се 
привижда единна етномонолитна нация, а въпросът за участие на 
малцинствата в управлението си остава относително невралгичен: 
12,1% от тях отказват да приемат, че подобен акт е елемент от де-
мократичното развитие на обществото. още по-тревожен е фактът, 
че почти една трета (32,3%) от мнозинството все още споделят кон-
фронтационни националистични нагласи. това е фактически онази 
част от етническите българи, които много лесно и бързо могат да се 
включат в публично манифестиране на ксенофобски настроения. 

в подкрепа на казаното особено показателно е отношението 
на мнозинството към малцинствените култури. част от българите 
продължават да живеят със самочувствието, че националната кул-
тура е етнически българската култура и малцинствените могат да 
отсъсътват от културното пространство. „разказите“ за уважение на 
другостта, за толерантност, за съ-преживяване-на-другостта и т.н. 
не са налична реалност, а декларации, социално желателни заявле-
ния. Фактическото състояние е нещо друго – сложен калейдоскоп 
от съседство, зачитане на приятели, съученици, колеги от другите 
общности, готовност да се работи, живее, прекарва свободното вре-
ме заедно с познати, но и относително висока степен на неприемане 
на общностите като цяло и особено непризнаване на пълната равно-
поставеност. Нещо като комплексно отношение, в което има както 
определено самочувствие на по-значими от страна на етническите 
българи, така и първични страхове при турци и роми – при първите, 
поради катастрофичното съзнание, свързано с вековете османско 
потисничество и подсъзнателната необходимост да се демонстрира 
собствената българска държава на „нашето“ географско простран-
ство, а при вторите – поради митовете как ще станат повече от бъл-
гарите, как ще влязат масово в управлението, как имат преференции 
(които не заслужават) в много сфери и пр. ако на индивидуално 
ниво междуетническите отношения не са обременени от негативни 

Българската национална идентичност – етнически релефи
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разделителни линии, на общностно, особено в критични ситуации, 
фактическото неприемане е определящо. отговорите на въпроса 
„интересувате ли се от културата на другите етнически общности 
в България?“ показват степента на разделение между етническите 
общности – ниски са дяловете на демонстриран интерес към различ-
ните. Независимо обаче от очертаните по-горе две оптики (два мо-
дела) очевидно има тенденция, която се изразява от страна на бълга-
рите към смекчаване на своите представи за българска национална 
култура. това означава, че българската национална култура включ-
ва не само ценности, норми, артефакти, които са свързани пряко с 
българския етнос, независимо от неговото разнообразие (тракийци, 
мизийци, шопи и др.), а и елементи от културата на другите малцин-
ствени етноси – турци, роми и т.н. По този начин могат да се обяс-
нят отговорите на въпроса „в обединена европа България ще запази 
ли националната си специфика?“. „в началния период от присъеди-
няването ни все още ще съществува, но постепенно ще се загуби“ 
заявяват 44,4% от българите, 65,3% от турците и 52,6 % от ромите. 
от факта, че почти половината от българите приемат, че членството 
ни в ес ще доведе до съществена трансформация на национална-
та ни културана специфика означава очакване за формирането на 
нова европейска идентичност, в която ще бъдат снети елементите на 
етническите и националните идентификационни схематизми, без да 
бъдат елиминирани части от тях. в това отношение и трите етноса 
са категорични. това ясно проличава от малките дялове при отго-
вора „Националните културни специфики ще се претопят в обща-
та европейска култура“ – само 4,8% от българите, 7,3% от турците и 
5,3% от ромите. в това отношение надеждите на българите са най-
големи – 48,1% от тях отговарят „Ще се запазят, защото обединена 
европа винаги ще бъде съюз на различни национални култури“; при 
турците са най-малки – само 18,5% от тях допускат запазването на 
националните културни уникалности; ромите в по-голяма степен 
споделят българския оптимизъм – една трета от тях избират тази 
позиция. обединяващото и за трите етноса е отхвърлянето на идея-
та, че за успешното ни интегриране в европа е нужно преодоляване 
на националните културни особености – 0,8% от българите, 4% от 
турците и 6,1% от ромите. Безспорно запазването самобитността на 

Таня Неделчева
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етническата култура е важен елемент от транформацията на нацио-
налната идентичност и изграждането на нова. 

и все пак значимостта на различните култури се оценява в раз-
лична степен от етническите общности. 

Таблица № � 
интересувате ли се от културата на етническите общности  

в България?

Българи турци роми
да, защото тя е част от националната кул-
тура

21,8 34,1 34,8

да, защото всяка от тях е ценна сама по 
себе си

17,2 19,5 13,4

Не особено, защото културата на моята 
етническа общност ми е достатъчна

31,1 26,8 16,1

Не се интересувам изобщо 27,9 12,2 26,8
Не зная 2,0 7,3 8,9

Най-силен интерес към другата култура демонстрират турците 
(53,6%), следват ромите (47,9%) и българите (38%). Що се отнася до 
българите подобно отношение към другата култура е обяснимо като 
се има предвид, че те са мнозинството и това е част от идеята за до-
минация, а може би и елемент на закъснели еманципационни про-
цеси. турците като цяло са по-силно интегрирани на всички нива 
от социалната структура в сравнение с ромите и вероятно това е 
причината за разликата при различните позиции, която съществува 
между двете общности. 

Не е без значение фактът, че повече от една четвърт от бълга-
рите (27,9%) и ромите (26,8%) и повече от една десета от турците 
(12,2%) избират отговора „Не се интересувам изобщо“. така форми-
раните отношения са доказателство за ниско ниво на социално взаи-
модействие, солидарност, трудно формулиране на общи ценности и 
цели, за ниска степен на социална кохезия. разбира се, за категорични 
дискриминационни нагласи не бихме могли да говорим, доколкото и 
привързаността към собствената култура не е особено силна – само 

Българската национална идентичност – етнически релефи
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за 31,1% от българите, 26,8% от турците и 16,1% от ромите в нея има 
престиж и да си неин член е привилегия.

тези изводи се потвърждават и от степента на свързаност на 
анкетираните с различните общности, където много по-релефно се 
открояват нормативното и фактическото, конкретизирани в отно-
шението към най-близкото или по-далечното обкръжение на анке-
тираните. 

Таблица № 4 
общността на кое от посочените места ви е най-близка

Българи турци роми
На вашия град 33,6 24,8 45,1
На вашия регион 22,2 56,8 21,2
На България 33,9 11,2 25,7
На Балканите 3,3 2,4 0,9
На европа 2,9 0,8 3,5
На света 1,9 1,6 0,9
Нито една не ми е близка 1,2 0 1,8
Не зная 0,9 2,4 0,9

За българите първата позиция е България (33,9%), втората – 
градът (33,6%), третата – регионът (22,2%), четвъртата – Балканите 
(3,3%), петата – европа (2,9%). като доминираща етническа група 
българите естествено поставят България на първо място и посте-
пенно техният хоризонт се дооформя. Принадлежностите към всич-
ки останали общности са „пронизани“ от чувството за принадлеж-
ност към България. това може да се приеме като сигурен признак 
за наличието на ясна национална идентификация. интересното при 
турците не е, че на трето място поставят България, а че на четвър-
то място поставят Балканите, защото с понятието „Балкани“ трябва 
да се асоциира и турция. Но явно е, че за българските турци доми-
нират етническите елементи, а не националните и някак си като че 
ли в тях се проецира свързаността със съседната държава. За тях на 
първо място е регионът (56,8%), на второ – градът (24,8%), на тре-
то – България (11,2%), на четвърто – Балканите (2,4%), на пето – све-
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тът (1,6%). При ромите реакциите са очаквани. като поставят на 
второ място България, те демонстрират отново по-голяма близост 
със светоусещането на българите в сравнение с това на турците. и 
така за ромите на първо място е градът (45,1%), на второ – България 
(25,7%), на трето – регионът (21,7%), на четвърто – европа (3,5%), на 
пето – нито едно не ми е близко (1,8%). 

тези позиции на етническите общности се конкретизират отно-
во с въпроса „какво за вас е република България“. и трите етноса 
поставят на първо място „семейството и близките хора“, на второ 
място е „родовият корен“.

На трета позиция за турците е „красивият природен кът“, докато 
за ромите е „общата съдба“. „общата съдба“ за българите и турците 
е на четвърто място, докато за ромите на четвърто място е „красив 
природен кът“. ако за българите „общите места на национална па-
мет“ е на второ място, за турците и ромите то е на едно от послед-
ните. това показва, че онези елементи от вещно-пространствената 
среда, в които са интегрирани национални символи, са чужди на 
етническите малцинства. те предпочитат неутралните природни да-
дености, без да са натоварени със смисли, които се споделят от етни-
ческите българи. 

Таблица № 5 
какво е за вас Република България?

Българи турци роми
общи места на националната памет 40,3 9,2 7,1
обща съдба 28,0 25,2 25,0
обща култура 28,4 5,0 11,6
общи събития 15,9 5,9 9,8
общи герои 10,5 5,7 3,6
родовият корен 52,0 49,6 42,0
семейството и близките хора 63,8 77,3 82,1
красив природен кът 30,5 33,6 21,4
място, където искам да се завърна в края 
на живота си

6,6 5,0 2,7

място, което искам да напусна 3,0 4,2 4,5
друго 0,7 0,8 0,9

Българската национална идентичност – етнически релефи
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общо споделената представа от трите етноса за родина е „се-
мейството и близките хора“. Налага се идеята за затвореността в 
частното, личното, фамилното. и това е категорично, защото след 
тази опция идва „родовият корен“. или ориентирането е към пър-
вичните, изначални нагласи на личността, които я стабилизират и 
ѝ дават усещането за пълнота на битието. съвсем логично е, че от-
говорът „обща съдба“ ще бъде в тази група, доколкото е свързана 
със семейството, родовия корен. това са съотносителни понятия. и 
турците, и ромите поставят на трета позиция „обща съдба“, бълга-
рите – на шеста позиция, като преди това са красив природен кът, 
обща култура, национална памет, което е разбираемо за българите 
като доминиращ етнос. 

особено важни са стойностите на отговора „общи места на на-
ционалната памет“. тук стои големият проблем за паметта (съдър-
жание, роля, събитията, които променят съдържанието, степените 
на готовност, в зависимост от ситуативни фактори и пр.). За етниче-
ските българи (с малки изключения) общите места на националната 
памет са собствените им етнически места на паметта. тънки дифе-
ренциации между етническо и национално по принцип не се пра-
вят и отново се повтаря познатата нагласа, че „ние сме България“. 
а тя от своя страна категорично отблъсква малцинствата, държи 
ги на разстояние и не им оставя пространство, в което е възможно 
формирането на разбиране за националното като тяхно, за припо-
знаване на това национално като композирано и от техни места на 
паметта. През изминалите 20 години все още не е имало период, в 
който да са разчетени споделени места на паметта (каквито реално 
има). водещият момент е бил отграничаването, различаването, обо-
собяването.

силната етноцентрираност се потвърждава и от отговорите на 
въпроса:

Таня Неделчева
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Таблица № 6 
Свой или чужд се чувствате в България?

Българи турци роми
свой в моята етническа общност 16,7 30,6 36,8
свой в държавата 36,3 24,2 31,6
свой и в двете 34,9 38,7 16,7
чужд в държавата 6,4 3,2 7,0
чужд в моята етническа общност 0,7 0,8 1,8
чужд и в двете 0,9 0 2,6
Не зная 4,0 2,4 3,5

тук резултатите показват и нещо друго. когато се пита не за 
„република България“, а за неутралното „държава“, ориентацията в 
двете малцинствени групи се променя. Близо половината от турците 
и ромите се чувстват свои и в държавата, и в своята етническа общ-
ност. „чужди в държавата“ са само 6,4% от българите, 3,2% от турци-
те и 7,0% от ромите. тази тънка семантична разлика между „репу-
блика България“ и „държавата“ е интересен феномен. към първото 
турците и ромите имат някакви резерви, докато към второто те са 
по-отворени. ако се направи аналогия с честването на трети март 
тази година (2010) от репортажите на медиите, може да се напра-
ви изводът, че предимно турците са склонни да го честват заедно с 
българите като „празник“, но не и като „празник, който е свързан с 
освобождението на България от османско владичество“. Явно в слу-
чая има много дълбоки установки, които правят турците особено 
чувствителни към онези събития, в които се имплицира някакъв не-
гативизъм към тяхната етническа група. 

родината е „мястото, където човек е роден“, следвано от „семей-
ство и близки хора“ и „място, където живея и се реализирам“. език, 
територия, история, култура нямат особено значение. При първите 
три позиции отново се приближаваме до частната, интимната сфе-
ра на индивида. Но вероятно турците и ромите акцентират по-ско-
ро върху правната, нормативната страна – върху притежаването на 
български паспорти, върху възможността да пътуват като граждани 
на България и т.н., докато за българите „граждани на България“ има 
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по-дълбинни основания. те поставят на второ място не етническата 
принадлежност, а „принадлежността си към българската нация“. За 
турците този отговор е на пето място, а за ромите – на трето. в това 
отношение се проявяват типични конфигурации във взаимодейст-
вията между болшинство и малцинство. малцинствените групи 
имат по-силна идентификация, ориентирана към нейните деферен-
ции специфики като механизъм за самосъхранение, докато домини-
ращата група, която притежава повечето властови ресурси е насоче-
на към по-общите ценности, нормативи, които удържат стабилност-
та на системата като цяло. Необходимо е да се отбележи, че ромите 
имат по-близка идентификация до българите в сравнение с турците, 
което следва дори от факта, че турците поставят на пето място отго-
вора „част съм от българската нация“, а ромите на трето. 

този анализ се потвърждава от отговорите на въпроса:

Таблица № 7 
какво е, според вас, патриотизмът днес?

Българи турци роми
обич към България като родина 17,1 24,6 29,0
обич към България като територия с дър-
жавни граници

0 0 0

обич към България като държава и дър-
жавни институции

0 0 0

обич към България като исторически съ-
бития

0 0 0

обич към България като култура 0 0 0
обич към България като познати и близ-
ки хора

0 0 0

обич към родното място 36,8 40,4 47,7
обич към семейството 26,8 36,0 42,1
друго 0,8 0 0
изпразнено от съдържание понятие днес 5,3 11,4 3,7

На първо място и за трите етнически групи е „обич към родното 
място“, т.е. за 36,8% българите, 40,4% от турците и 47,7% от ромите. 
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втора споделена от трите общности позиция е „обич към семейство-
то“ – за 26,8% българи, 36% турци и 42,1% роми. всичко това показ-
ва, че патриотизмът в представите на гражданите на р. България е 
почти интимно преживяване, свързано с най-личното пространство 
– родното място, семейството. интересно е разпределението при от-
говора „обич към България като родина“. и трите етноса поставят 
този отговор на трето място, но с видимо различни дялове: от бълга-
рите само 17,1%, от турците 24,6%, а от ромите 29,9%, които като че 
ли демонстрират най-силна обич. вероятното обяснението се крие 
в обстоятелството, че ромите са най-бедният етнос и като такъв той 
най-силно е „заскобен“ не само към мястото, но и към държавните 
институции чрез различни форми на помощи, отнасящи се до обра-
зованието, здравеопозването и т.н. ето защо може да се каже, че това 
е предимно инструментална обич.

Таблица № 8 
вашето гражданско самочувствие се дължи на:

Българи турци роми
Гражданин съм на рБългария 72,5 52,6 63,1
имам възможност да живея и работя и в 
други европейски страни

12,9 26,7 16,2

мога да пътувам по света като гражданин 
на държава-член на ес

19,9 30,2 16,0

част съм от българската нация 46,1 15,5 20,7
част съм от моята етническа общност 13,8 40,5 34,2
друго 0,7 1,7 0
Нямам гражданско самочувствие 9,4 12,1 11,7

важен момент в гражданското самочувствие е преживяването на 
себе си като член на националната общност. особено значимо е това 
за етническите българи (46,1%). По-малка е тежестта на този елемент 
за турците (15,5%) и ромите (20,7%). Но все пак една пета от ромите 
и една шеста от турците признават принадлежността си към българ-
ската нация и я извеждат като характеристика на гражданското си 
израстване. това може да се интерпретира като индикатор за преми-
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наване на малцинствените общности в друго състояние – относи-
телно отделяне от етническото и приближаване към националното, 
което в някакъв смисъл е преодоляване на етническата идентичност 
и припознаването на себе си като част от националното цяло.

отговорите на този въпрос би трябвало да определят степента 
на формираното гражданско общество в България и усещането на 
членовете на националното цяло за ролята му в личния и общест-
вения живот. ако се абстрахираме от поставения на първо място от 
всички етнически общности отговор „Гражданин съм на р България“ 
ще се види, че за етническите малцинства етническото членството 
остава особено значимо. другият момент е много важен – около една 
десета от всички етнически общности нямат гражданско самочувст-
вие. какво се е случило в историческото развитие на България – не е 
формирана българската нация в основната си конфигурация, ролята 
на гражданин у жителите на България няма отношение към нейното 
функциониране, гражданското общество е още в началните си ета-
пи на изграждане, нацията и гражданското общество са външни за 
действията на индивида образувания? 

вероятно при турците съществува специфична амбивалент-
ност в идентификацията. от една страна, при сравнение с българите 
и ромите те „стоят“ малко отчуждено спрямо онова, което е силно 
релевантно на българското като национални ценности. Но, от дру-
га страна, те демонстрират силна привързаност към абстрактното 
„родина“. родината за тях е „мястото, където съм роден“. в това от-
ношение няма разлика между общностите. и което е забележително, 
няма разлика дори в относителните дялове – 84,5% българи, 83,5% 
турци и 87,6% роми. и ако при първия избран отговор има дистан-
ция, неопределеност в смисъла, отсъствие на емоция, то при втория 
(семейство и близки хора) и трите общности се връщат в семейно-
родственото пространство. от една страна, това е „домът“, убежи-
щето, сигурното място, но, от друга – отсъства приписването на 
престижност, изключителност, неповторимост на родината. вероят-
но е важно за очертаване на етническите релефи да се фиксира раз-
ликата в относителните дялове между мнозинство и малцинства при 
„семейство и близки хора“ – 40,2% от българите, 48,8% от турците и 
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54% от ромите го поставят на второ място или за около половината 
от малцинствата и почти девет пункта по-малко при мнозинството 
родината има този смисъл. или като родина България за половина-
та от малцинствата и за повече от половината от мнозинството не е 
значима, т.е. тя не им носи привилегии като на нейни граждани.

Таблица № 10
Смятате ли България за своя родина?

Българи турци роми
да, защото тук съм роден 89,6 86,9 91,2
да, защото тук живея 49,3 45,9 46,5
да, защото говоря с близките си на българ-
ски език

23,6 7,4 10,5

да, защото тук се чувствам „у дома“ 16,1 19,7 12,3
да, защото тук имам минало 15, 9 10,7 4,4
да, защото тук съм получил образовани-
ето си

14,1

да, защото тук се реализирам 11,2
да, защото тук искам да умра 9,8
да, защото тук се чувствам най-добре 2,7
Започвам да не чувствам България като 
своя родина

0,3

Не смятам България своя родина

или по-конкретно – България е родина за 89,6% от българите, 
за 86,9 от турците и за 91,2% от ромите, „защото тук са родени“ и за 
около половината от всяка етническа общност, „защото тук живе-
ят“, т.е. тя е онова пространство, в което пребивават с близките си, 
реализират се като хора и професионалисти, т.е. преживяват радост-
ните и тъжните събития, осъществява се всичко значимо в живота 
им. известна разлика се появява при отговора „да, защото говоря 
с близките си на български език“. турците поставят този отговор 
на пета позиция. ромите на четвърта, а българите на трета. турци-
те и ромите поставят на трета позиция отговора „да, защото тук се 
чувствам „у дома“. За тях не езикът, а екзистенциалното преживя-
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ване „у дома“ задава допълнителен щрих към образа на родината. 
За българите в това отношение – родината като езкзистенциален 
уют – в сравнение с турците и ромите се задава от езика. това е оч-
аквана разлика. в отношението на етническите общности към роди-
ната се стопява двойствеността, която е характерна за мнозинството 
и малцинствените общности. Но не може да не се отбележи, че ези-
кът също не е силно свързващо звено. той като че ли вече не е „език 
свещен на моите деди“. отсъства емоционалната обвързаност дори 
на етническите българи – само 23,6% от тях, т.е. по-малко от една 
четвърт имат идея за зависимостта между България – родина – език. 
и не може да е силно валидно това отношение, защото само за 23,6% 
от българите, за 7,4% от турците и за 10,5% от ромите говоренето на 
български език има важно значение. в този смисъл рационалната и 
емоционална обвързаност с езика вече не е един от основните атри-
бути, изграждащи националната идентичност. 

следващата конкретизация, свързана с релефа на национална-
та идентичност, е интензивността на чувството на принадлежност. 
естествено е, че българите поставят на първо място „много силно“ 
и „силно“. Но турците на първо място поставят „силно“ (65,3%), а на 
втора позиция „много силно“ (18,5%). Подобна е ситуцията и при 
ромите – първо е „силно“ (52,6%), а второ е „много силно“ (28,9%).

Таблица № 11 
колко силно е чувството ви за принадлежност към България?

Българи турци роми
много силно 48,1 18,5 28,9
силно 44,4 65,3 52,6
слабо 4,8 7,3 5,3
много слабо 0,8 4,0 6,1
Не зная 1,9 4,8 7,0

Посочените по-горе разлики водят и до различно структури-
ране на факторите, които определят чувството на принадлежност 
към българската нация. общ и за трите етнически групи е отгово-
рът „национални традиции и обичаи“. При българите, обаче, на вто-
ро място е „българският език“, на трето – „националната история“ 
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(36,1%), на четвърто – „българското име, което нося“ (33,1%), на 
пето – „националната история“ (36,1%), на шесто – „националната 
памет“ (27,5%). 

При турците второ място заемат „държавните институции“ 
(28,8%), трето – „нямам чувство за принадлежност към българската 
нация“ (17,3%), четвърто – „националната история“ и „българският 
език“ (16,3%), пето – „националната култура“ (13,5%), шесто – „на-
ционалната памет“ (6,7%). 

За ромите на второ място е „българското име, което нося“ 
(43,6%), на трето – „българският език“ (20,2%), на четвърто – „на-
ционалната история“ (18,1%), на пето – „националната култура“ 
(10,6%), на шесто – „националната памет“ (11,7%). 

Таблица № 1� 
кое формира у вас чувство за принадлежност  

към българската нация?

Българи турци роми
Националните традиции и обичаи 68,9 51,9 58,5
Националната памет 27,5 6,7 11,7
Българското име, което нося 33,1 4,8 43,6
Българският език 42,3 16,3 20,2
Националната култура 26,6 13,5 10,6
Националната история 36,1 16,3 18,1
държавните институции 1,7 28,8 8,5
друго 0,5 2,9 2,1
Нямам чувство за принадлежност към 
българската нация

0,9 17,3 4,3

* * *
общият извод е, че се запазва разликата, констатирана в наци-

оналното представително емпирично социологическо изследване 
„етносите и властта“, проведено през 1998 г. от Нциом, което даде 
основания да се очертаят относително категорично два модела или 
поне два релефа на национална идентичност: на мнозинството и 
на етническите малцинства. Най-отчетливи бяха разграниченията 
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между етническите българи и етническите турци. При ромите има-
ше неочаквани флуктуации, но определено се доближаваха в основ-
ните позиции до турците. 

какво се случва 11 години по-късно? сега отново тези два мо-
дела са най-видими. разликата е, че ромите в по-голяма степен и по-
често се доближават в нагласи и оценки до етническите българи или 
заемат междинна позиция.

основните етнически общности споделят базисните ценности, 
които са релевантни към българската национална идентичност. раз-
ликите, които съществуват са в акцентите, предпочитанията, нюан-
сите, но в никакъв случай те не са от такова естество, че да генерират 
постоянни и засилващи се напрежения.

разработката е направена на основата на резултати от реализи-
рания с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ изследователски 
проект „Национална идентичност и социални времена: диференци-
ация на етнокултурни модели“ през периода 2006–2010 г.

Таня Неделчева
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Представите за успех в живота –  
етнически проекции

Албена Накова1

Успехът в живота – неотменен въпрос, пред който рано или къс-
но се изправя всеки човек. всеки има своите мечти и стремежи да 
постигне нещо стойностно в живота си, всеки има своите представи 
за успех в живота. Но доколкото човек никога не е сам в обществото 
и не би бил това, което е, без социалното си измерение, без „другия“ 
до него, представата за успех в живота винаги е свързана с установя-
ването на базисен консенсус по отношение на определени ценности, 
с определянето на набор от ценности, към които се придържат чле-
новете на дадена общност в своите взаимоотношения. в тази връзка 
имат ли етнически измерения и детерминираност представите за ус-
пех в живота, кои са факторите за успех в живота, които различните 
етноси извеждат и как те виждат себе си, т.е. по какъв начин изведе-
ните фактори за успех в живота присъстват в представите на различ-
ните етноси за себе си – това са въпросите, на които ще се опитам да 
дам отговор чрез данните от представително емпирично социологи-
ческо изследване, проведено през 2009 г. от колектив на института 
по социология.2 Предложената статия е всъщност и един поглед на 
трите най-големи етнически общности у нас – българите, турците и 
ромите – върху самите себе си – как се самоопределят те, с какви ха-
рактеристики се описват и дали сред тях фигурират характеристики, 
позволяващи ни да разглеждаме успеха в живота като присъстващ в 
представата на съответната етническа общност за себе си. 

1 Гл. ас. д-р албена Накова, ииоЗ, БаН.
2 изследването е по проект „Национална идентичност и социални вре-

мена: диференциация на етнокултурни модели“, финансиран от фонд „На-
учни изследвания“ на момН и осъществен от научен колектив в състав: 
проф. д.с.н. т. Неделчева, доц. д-р Н. Пехливанова и гл. ас. д-р а. Накова.
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етнически измерения на факторите за успех в живота
в хода на изследването пред респондентите беше поставена за-

дачата да изберат от тринадесет предложени възможности трите 
най-важни според тях условия, за да успее човек в живота, а именно: 
да произхожда от богато семейство, да има добро образование, да 
има родители с добро образование, да има амбиции, да е с вродени 
способности, да работи упорито, да има връзки, да е от столицата 
или голям град, да е мъж, да е жена, да цени националната си при-
надлежност, да афишира етническата си общност и да се откаже от 
етническата си принадлежност. резултатите очертават ценностната 
скала на всяка от етническите общности за постигане на успех в жи-
вота, в която различни фактори излизат на предни позиции. 

Първо място в ценностната скала на българите за успех в живо-
та заема с 23,1% „да има добро образование“ (посочено от 58,8% от 
респондентите), на второ място е с 22,5% „да работи упорито“ (посо-
чено от 57,2% от респондентите) и на трето място – с 21,1% „да има 
амбиции“ (посочено от 53,5% от респондентите). след тях, с доста 
по-ниски проценти, остават: с 9,9% „да има връзки“ (посочено от 
25% от респондентите), със 7,9% „да е с вродени способности“  (по-
сочено от 19,9% от респондентите), с 6,6% „да произхожда от богато 
семейство“ (посочено от 16,7% от респондентите), с 2,7% „да има ро-
дители с добро образование“ (посочено от 6,8% от респондентите), 
с 2,5% „да цени националната си принадлежност“ (посочено от 6,4% 
от респондентите), с 1,4% „да е от столицата или голям град“ (по-
сочено от 3,6% от респондентите). На края на скалата остават „да 
е мъж“, „да е жена“ и „да афишира етническата си общност“, които 
събират минимални проценти. 

Що се отнася до ценностната скала на турската етническа общ-
ност за успех в живота, то тук на първо място се оказва факторът 
„да работи упорито“ с 23,3% (посочен от 56,8% от респондентите), 
на второ място с 19% е „да има добро образование“ (посочено от 
46,4% от респондентите) и на трето място с 14,8% е „да произхожда 
от богато семейство“ (посочено от 36% от респондентите). след това 
се подреждат: с 13,8% „да има амбиции“ (посочено от 33,6% от рес-
пондентите), с 11,8% „да има връзки“ (посочено от 28,8% от респон-
дентите), с 5,2% „да е с вродени способности“ (посочено от 12,8% от 
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респондентите), с 3,3% „да е от столицата или голям град“ (посочено 
от 8% от респондентите), с 3% „да цени националната си принадлеж-
ност“ (посочено от 7,2% от респондентите), с 2% „да има родители с 
добро образование“ (посочено от 4,8% от респондентите). Последни 
в скалата са: „да е мъж“, „да е жена“ и „да се откаже от етническата си 
принадлежност“ с минимални проценти.

в ценностната скала на ромите за успех в живота на първо мяс-
то се оказва с 23,7% „да произхожда от богато семейство“ (посочено 
от 54,4% от респондентите). второто място с 20,2% се заема от „да 
работи упорито“ (посочено от 46,5% от респондентите). и на трето 
място с 16,8% е „да има добро образование“ (посочено от 38,6% от 
респондентите). след това следват: с 12,6% „да има връзки“ (посоче-
но от 28,9% от респондентите), с 9,9% „да има амбиции“ (посочено от 
22,8% от респондентите), с 4,2% „да е от столицата или голям град“ 
(посочено от 9,6% от респондентите), с 3,8% „да е с вродени способно-
сти“ (посочено от 8,8% от респондентите), „да има родители с добро 
образование“ и „да цени националната си принадлежност“ – двете с 
по 1,5% (посочени от по 3,5% от респондентите). Последните места 
в скалата с минимални проценти отново се заемат от: „да е мъж“, „да 
афишира етническата си общност“, „да се откаже от етническата си 
принадлежност“ и „да е жена“. 

Представените данни убедително свидетелстват, че и за три-
те етнически общности етническата принадлежност не се оказва 
фактор, способстващ или препятстващ успеха в живота, доколкото 
нито една от тях не придава съществено значение за успеха в живо-
та на факторите „да афишира етническата си общност“ или „да се 
откаже от етническата си принадлежност“. При българите факторът 
„да афишира етническата си общност“ е на последно място в скала-
та с минимален процент. а факторът „да се откаже от етническата 
си общност“ изобщо не присъства в скалата, доколкото събира 0%. 
също 0% събира факторът „да афишира етническата си общност“ 
при турците, а факторът „да се откаже от етническата си принадлеж-
ност“ е на последно място в скалата. При ромите и двата фактора „да 
афишира етническата си общност“ и „да се откаже от етническата си 
принадлежност“ заемат предпоследното място в ценностната скала, 
доколкото са представени с равни минимални дялове.

Представите за успех в живота – етнически проекции
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обстоятелството, че етническата принадлежност, по мнени-
ето на респондентите, не оказва влияние за успеха в живота обаче 
не отменя факта, че има етническа специфика при извеждането на 
факторите, способстващи за успех в живота, което показва, че има 
различия в представите на различните етнически групи за усло-
вията, които способстват за постигането на жизнен успех. така за 
българите най-важни за постигането на успех в живота се оказват 
„доброто образование“, „упоритата работа“ и „амбициите“. За тур-
ците обаче трите най-важни фактора, осигуряващи жизнен успех са: 
„упоритата работа“, „доброто образование“ и „богатото семейство“. 
На същите три фактора за постигането на жизнен успех акцентират 
и ромите, но в друг порядък – на първо място те поставят „богато-
то семейство“, на второ – „упоритата работа“ и на трето – „доброто 
образование“.

изхождайки от тази констатация, да видим как гледа на себе си 
всяка от трите етнически общности, с какви характеристики се оп-
исва и дали изведените като фактори за жизнен успех са сред тях, т.е. 
ще се опитаме да потърсим мястото на характеристики като „добро 
образование“, „упорита работа“, „амбиции“, „богато семейство“ и т.н. 
в представите на всяка от трите етнически общности за себе си. 

Представите на българи, турци и роми за себе си
По време на изследването на респондентите беше предложено 

да опишат представителите на всяка една от трите изследвани етни-
чески общности, включително себе си, с до 10 характеристики, кои-
то считат за най-типични за всяка от етническите общности. 

Ще започнем с представата на българите за себе си. когато 
описват себе си българите посочват такива характеристики като: 
„трудолюбиви“ (характеристика, посочена от 47,4% от респонденти-
те), „завистливи“ (30,3%), нечестни (19,8%), „корумпирани“ (15%), 
„честни“ (14,5%), „алчни“ (13,3%), „умни“ (12,7%), „добри“ (11,4%), 
„злобни“ (11,4 %), „егоисти“ (10,6%), „престъпници“ (10,1%), „госто-
приемни“ (9,1%), „упорити“ (7,8%), „патриоти, родолюбци“ (7,2%), 
„амбициозни“ (6,7%), „толерантни, уважават другите етноси“ 
(6,7%), „не са единни“ (5,8%), „образовани“ (5,1%), „предприемчиви“ 
(5,1%), „агресивни“ (5,1%), „отзивчиви“ (4,7%), „мързеливи“ (4,7%), 
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„родоотстъпници, напускат родината си“ (4,6%), „ученолюбиви“ 
(4,4%), „апатични“ (4,3%), „добри приятели“ (3,6%), „доносници“ 
(3,5%) и др. 

Прави впечатление, че характеристиките „образовани“, „тру-
долюбиви“ и „амбициозни“, които представляват основните пред-
поставки за жизнен успех според българите, присъстват в образа, 
които българската етническа група е създала за себе си. трябва да 
отбележим обаче, че тъй като респондентите бяха оставени сами да 
изберат характеристиките, с които да опишат всяка етническа гру-
па, без да бъдат ограничени от предварително зададен списък с ха-
рактеристики, от една страна се получава доста голямо разсейване, 
а от друга страна, една част от характеристиките набират равен брой 
проценти, поради което при интерпретацията на резултатите е от 
значение не само процентът, който събира дадена характеристика, 
но и мястото, което тя заема сред останалите характеристики. във 
връзка с това прави впечатление, че от общо 21 позиции, на които се 
разпределят характеристиките, с които българската етническа група 
описва себе си, „трудолюбиви“ е на 1-во място, „амбициозни“ – на 
14-то, „образовани“ – на 16-то. това показва, от една страна, че в 
собствените си очи българите притежават потенциал за успех в жи-
вота, доколкото са носители на качества, които самите те определят 
като фактори за постигане на жизнен успех, но от друга страна, по-
ставянето на характеристиките „амбициозни“ и „образовани“ едва на 
14-то и съответно 16-то място в подредбата от характеристиките, с 
които българите описват себе си показва, че самите те считат, че не 
притежават тези качества в достатъчна степен, която би им осигури-
ла постигането на реален успех в живота.

в тази връзка е интересно да видим до колко успели в живота се 
смятат българите. На въпроса „смятате ли се за успял човек?“ 23,6% 
от тях отговарят „винаги съм се смятал за успял човек“, 8,9% – „от-
скоро се смятам за успял човек“, 12,2% – „бях успял до 1989 г., а след 
това „стоп“ на успеха“, 39,9% казват „никога не съм се смятал за ус-
пял човек“ и 15,4% не могат да преценят. както се вижда, в момента 
само 32,5% от българите (отговори „винаги съм се смятал за успял 
човек“ и „отскоро се смятам за успял човек“) определят себе си като 
успели, докато повече от половината българи – 52,1%, считат себе 
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си за неуспели (отговори „никога не съм се смятал за успял човек“ и 
„бях успял до 1989 г., а след това „стоп“ на успеха“). това е обяснимо, 
като се има предвид представата на българите за себе си – от една 
страна, те гледат на себе си като на носители на качествата, необ-
ходими за постигане на успех в живота, но от друга страна си дават 
сметка, че реално не притежават тези качества в степента, която би 
им осигурила постигането на истински жизнен успех.

и така, макар че представата на българите за себе си включва 
характеристики, които самите те определят като решаващи за пос-
тигането на успех в живота, не е голям делът на хората, които считат 
себе си за успели – само 32,5%. да видим как стоят нещата с турската 
и ромската етнически групи.

когато характеризират себе си, най-голямо единодушие има в 
мнението на турците относно следните качества на собствената им 
етническа група: „трудолюбиви“ (66,1%), „честни“ (21%), „добри“ 
(16,1%), „единни, задружни“ (12,9%), „завистливи“ (11,3%), „отзивчи-
ви“ (8,9%), „толерантни“ (8,1%), „уважават другите етноси“ (7,3%), 
„мързеливи“ (5,6%), „гостоприемни“ (4,8%), „затворени в своята ет-
ническа общност“ (4,8%), „неграмотни, необразовани“ (4,8%), „уче-
нолюбиви“ (4%), „уважават традициите“ (3,2%), „вярващи, религи-
озни“ (3,2%), „затворени в себе си, необщителни“ (3,2%), „егоисти, 
себелюбиви“ (3,2%), „лъжци“ (3,2%), „не са борбени“ (3,2%) и др.

Прави впечатление, че от характеристиките „упорита работа“, 
„добро образование“, „богато семейство“, които турците разглеждат 
като предпоставка за успех в живота, в представата им за собствена-
та етническа група присъства единствено характеристиката „упори-
та работа“, доколкото 66,1% от тях описват себе си като „трудолюби-
ви“. атрибуциите, свързани с материалния бит отсъстват напълно 
от представата на турската етническа група за себе си, а що се отнася 
до образованието, характеристики, свързани с образованието при-
състват, но те са с негативна насоченост, доколкото характеристика-
та „образовани“ липсва в представите на турците за себе си, затова 
пък характеристиката „неграмотни, необразовани“ присъства сред 
негативните характеристики, с които турците описват себе си с 4,8%. 
това обяснява и по-ниския процент турци, в сравнение с българите, 
които определят себе си като успели в живота – 24% (отговори „ви-
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наги съм се смятал за успял човек“ и „отскоро се смятам за успял 
човек“). същевременно нараства броят на хората, които заявяват 
„никога не съм се смятал за успял човек“ – 45,6%. като цяло тур-
ците, които смятат себе си за неуспели са 48,8% (отговори „никога 
не съм се смятал за успял човек“ и „бях успял до 1989 г., а след това 
„стоп“ на успеха“). специфично за турската етническа група обаче е 
значителният процент хора, които се колебаят и не могат да преце-
нят – 27,2% от турците не могат да определят дали са успели или не 
в живота. разминаването, което съществува между представата на 
турците за себе си и представата им за факторите, от които зависи 
успехът в живота, липсата на съвпадение между тях, обяснява това 
тяхно колебание и невъзможността им да вземат конкретно решение 
относно това дали са успели в живота или не.

и накрая остана да разгледаме представата на ромите за себе 
си. като присъщи на собствената етническа група ромите изтъкват 
следните качества: „трудолюбиви“ (41,2%), „весели“ (36,8%), „един-
ни, задружни“ (35,1%), „престъпници, криминално проявени, крадци“ 
(25,5%), „добри“ (23,7%), „лъжци“ (16,7%), „неграмотни, необразо-
вани“ (16,7%), „отзивчиви“ (14%), „разбрани“ (13,2%), „мързеливи“ 
(13,2%), „честни“ (11,4%), „верни“ (7,9%), „завистливи“ (7,9%), „без-
грижни, широка душа, бохеми“ (7%), „грижат се за семейството си“ 
(6,1%), „злобни“ (6,1%), „уважават традициите“ (5,3%), „мръсни“ 
(5,3%), „учтиви“ (3,5%), „музикални“ (3,5%), „заможни, живеят на 
широко, имат къщи, пари“ (3,5%), „пасивни, апатични“ (3,5%), „об-
разовани“ (3,3%), „смели, решителни“ (3,2%) и др. 

вижда се, че сред характеристиките, с които ромската етническа 
група описва себе си, фигурират качествата „заможни, живеят на 
широко, имат къщи, пари“, „трудолюбиви“ и „образовани“, което съ-
ответства на представата на ромите за факторите, способстващи за 
постигане на успех в живота – „богато семейство“, „упорита рабо-
та“ и „добро образование“. Но за разлика от характеристиката „тру-
долюбиви“, която заема първото място с най-голям дял в представи-
те на всички етнически групи за себе си, включително и при ромите, 
характеристиките „заможни, живеят на широко“, „имат къщи, пари“ 
и „образовани“ заемат предпоследните 14-то и 15-то място от общо 
16 позиции, на които се разпределят всички характеристики, с които 
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ромите описват себе си. от друга страна, в представите на ромите за 
себе си фигурира характеристиката „неграмотни, необразовани“, ко-
ято заема една доста предна позиция сред характеристиките, които 
ромите приписват на себе си – шесто място, с 16,7%. всичко това не-
двусмислено показва, че макар ромите да осъзнават и ценят високо 
стабилното материално положение и образованието като фактори за 
постигане на жизнен успех и макар тези характеристики да присъст-
ват в представата им за себе си, те, подобно на българите, си дават 
ясна сметка, че като етническа група не притежават тези качества в 
достатъчна степен. За разлика от българите обаче, те в много по-
висока степен осъзнават, че характеристиките „заможни“ и „обра-
зовани“ не са им присъщи в степента, необходима за постигане на 
реален успех в живота, поради което тези характеристики заемат 
предпоследните места в подредбата на качествата, с които ромите 
описват себе си. в същото време сред характеристиките, които ро-
мите приписват на себе си, присъстват и противоположни на тези, 
които те смятат за фактори за постигане на успех в живота – ста-
ва дума за „неграмотни, необразовани“, която при това заема една 
доста предна позиция – шесто място в скалата от характеристики, 
с които ромите описват себе си, като е представена със значителен 
дял – 16,7%. всичко това е причината едва 16,6% от ромите да опре-
делят себе си като успели в живота (отговори „винаги съм се смятал 
за успял човек“ и „отскоро се смятам за успял човек“), докато 74,6% 
от тях гледат на себе си като на неуспели (отговори „никога не съм 
се смятал за успял човек“ и „бях успял до 1989 г., а след това „стоп“ 
на успеха“).

в заключение можем да кажем, че макар успехът в живота да 
не се оказва зависим от принадлежността към определена етническа 
общност, различните етнически общности имат различно разбира-
не за факторите, които способстват за постигане на жизнен успех. 
Българите акцентират преди всичко върху доброто образование, 
упорития труд и наличието на амбиции. турците и ромите показват 
по-голямо сходство в разбирането си за факторите, от които зависи 
успехът в живота, които те свързват с упорита работа, добро образо-
вание и богато семейство, но ги степенуват по различен начин. раз-
лична е и степента на съвпадение между представата на различните 
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етнически общности за факторите за жизнен успех и представата им 
за себе си, т.е. характеристиките, с които описват себе си и характе-
ристиките, с които описват факторите, способстващи за постигане 
на успех в живота. Най-голяма е тя при българите, което определя 
факта, че от трите етнически общности най-голям е процентът бъл-
гари, които смятат, че са успели в живота. По-малка е степента на 
съвпадение при ромите, което обуславя по-големия процент роми, 
които определят себе си като неуспели в живота. а най-малка е сте-
пента на съвпадение при турците. Голямото разминаване между 
характеристиките, с които турците описват себе си и характеристи-
ките, с които описват успеха в живота, води до това, че при тях е 
най-голям и процентът на колебаещите се хора, които не могат да 
преценят дали са успели или не.

общият извод, който се налага по отношение и на трите етниче-
ски общности, независимо от различията, които съществуват между 
тях е, че макар в представите и на трите етнически общности да се 
съдържат характеристики, които самите те определят като решава-
щи за постигането на успех в живота, не е никак голям делът на хо-
рата, които считат себе си за успели – 32,5% при българите, 24% при 
турците и 16,6% при ромите. в същото време значителен е броят на 
хората, които определят себе си като неуспели и при трите етнически 
групи – приблизително половината при българите и турците – съот-
ветно 52,1% и 48,8% и почти две трети при ромите – 74,6%. оказва 
се, че въпреки че различните етнически общности имат различно 
разбиране за факторите, от които зависи постигането на успех в жи-
вота, те се доближават в оценките, които дават за това доколко са 
успели в живота, като по този начин още веднъж доказват, че опре-
делящото за успеха в живота не е етническата принадлежност.

Представите за успех в живота – етнически проекции
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Познават ли ни, които не ни харесват
Веска Живкова1

Бих продължила заглавието – и не ни броят съвсем за европей-
ци. източна европа напира да стане европа, но „истинските евро-
пейци“ така не я харесват, че уговорките са повече, отколкото реал-
ното признание.

„къде се е “родила“ европа?“ – питаме ние. и знаем, че това е 
станало на Балканите. антрополози2 са изследвали човешки костен 
материал от праисторията до днес от земите на днешна България и 
доказват, че днешният българин по антропологични белези е пряк 
приемник на човека, населявал тези земи още от времето на неолита. 
и ако трябва да се говори за истински автохтонник в земите, където 
се е родила европа, трябва да се каже, че това е българинът. именно 
днешният българин е може би най-старият европеец – независимо 
колко племена и народи са минали през земите ни и кои са непосред-
ствените предци на българската народност. 

естествено, че не можем да черпим самочувствие само от мина-
лото. винаги обаче ни се е искало другите, които гледат от високо на 
нас или изобщо не гледат да знаят, че това минало е съществувало и 
че има своето място в контекста на цялата европейска история, за-
щото след като не оценяват вярно миналото с цялата документирана 
фактология, как можем да мислим, че точно оценяват днешния ни 
ден, за който също не знаят кой знае колко много.

дали ни познават? искам да дам един доста пространен пример 
за отговор.

1 Проф. д.с.н. веска Живкова, ииоЗ, БаН.
2 алексеев, в. П., Ю. в. Бромлей. к вопросу о роли автохронного на-

селения в этногенезе южных славян: –в: VІІ международный съезд сла-
вистов: история, культура, этнография и фольклор славянских народов. 
м., 1973, 222-235; 227.
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донякъде случайно попаднах на книгата „археология на езици-
те“ от морис оландер3. това е един текст, или по-скоро – сбор от тек-
стове, подготвен специално за българското издание с предговор от 
Георги каприев и под редакцията на лиляна деянова. четох я с огро-
мен интерес, покорена от изключителната ерудиция, компетентност, 
широк спектър на информираност на автора – и безспорно – блес-
тящ език, или както казва Г. каприев „учеността и ерудираността му 
са зашеметяващи“. казано накратко, ровейки се в „руините на вави-
лонската кула“, м. оландер проследява изследователското приклю-
чение на поколения учени в търсене на праезика, на езика на адам 
преди вавилонското разноезичие, както и търсенето на съвременния 
език, стоящ най-близо до първия език на човеците. Преминавайки 
през етимологии и метафори, той анализира смазващо голямо коли-
чество автори, средновековни и ренесансови дисертации, автори от 
различни поколения, от различни науки и с различни духовни зани-
мания. отделя се (на няколко страници) внимание на немския дър-
жавник и граматик Юстус – Георгиос Шотел (иус) – 1612–1672, който 
е автор и на една „възхвала на изначалния главен немски език“4. 

тук обаче искам да дам един цитат, който направо ме смая и 
всъщност не се отнася за Шотел. „макар и да изтъква, че немският се 
отличава от иврит, гръцки и латински, все пак Шотел сравнява род-
ния си език с единствените три свещени езика, на които се предава 
светото писание преди реформацията“.5 всяко българско дете знае, 
че много векове преди реформацията апостолите кирил и методий 
и техните ученици разпространяват светите книги сред славяните 
на славянски език, получили благословията и на папата в рим. По 
същество старобългарският получава статута на четвърти свещен 
език в европа, ползван на територия, а може би и по население, по-
голяма от половин европа. тук се припомнят тези абсолютно банал-
ни за българите факти, за да се види, че даже и най-големите ерудити 
и дори когато композират книга специално за българския читател, 
практически не ни включват в изследователското си мислене.

3 оландер м. археология на езиците, с. 2000.
4 Пак там, с. 169.
5 Пак там, с. 172.
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тази фраза, пусната мимоходом, върви с почти пълното отсъствие 
на проблеми, свързани със съществуването на славянските езици, а 
книгата на в. в. иванов и т. в. Гамкрелидзе за индоевропейците (споме-
ната също мимоходом) е цитирана с латинска транскрипция. впрочем 
това е правило – западните автори (и по-специално американските) да 
пускат заглавията на кирилица в транскрипция на латиница дори кога-
то пишат за нашите страни. каквито и да са причините, това говори не 
просто за неуважение и незнание, а по-скоро – за пренебрежение.

след този пример искам отново да се върна на темата за харес-
ването. Не ни познават и не ни харесват и затова непрекъснато ни 
поучават. Значи наша работа е да ни опознаят по-добре и да ни оце-
нят по-правилно, пък ако щат да ни харесват и обичат. Но как, когато 
духовността е скъпа работа и парите за нея стават все по-малко, а и те 
се оценяват като излишни харчове. да си спомним манипулацията на 
общественото мнение по „случая БаН“. разбира се, че хората вън от 
науката приемат, че е действително разхищение на пари разчитането 
на един средновековен требник и изучаването на „преписките“ му, че 
социолозите си съчиняват резултатите, че в България науката е изли-
шен разкош и т.н. да не забравяме, че манипулациите са убедителни 
и резултатни и че често медиите поемат функциите на обществени 
бани за мозъци. разбира се, че е по-целесъобразно да се вземат 20 
милиона от БаН и да се дадат на селското стопанство, в края на кра-
ищата ние ядем хляб, а не книги. Проблемът е, че ние все искаме да се 
харесахме на „другите“ дори когато те не ни превъзхождат.

За да ни познават, трябва да сме разпознаваеми. в края на кра-
ищата верен е лозунгът, който остап Бендер е прочел на една водна 
станция по волга: „делото на даващите се е в ръцете на самите да-
вещи се“. и това е смисълът на нашия разговор за идентичността в 
нейните многобройни хипостази – от локалното до глобалното.

естествено застава въпросът какви са параметрите на нашата 
идентичност. Напоследък се говори много за „доктрината за нацио-
налната сигурност“. аз си мисля, че първият елемент на тази доктри-
на е „доктрината за националната идентичност“.

можем ли ние днес да обсъждаме онези елементи, които в ма-
тематиката се наричат „необходимо и достатъчно условие“. така, в 
движение да споделим вижданията си за „нашата Шипка“, отвъд ко-
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ято няма българско, за оня минимум от слагаеми, които правят една 
национална идентичност българска и за цялото богатство от „обер-
тонове“, които показват величието ѝ. Зная, че това е трудна работа, но 
все трябва да се започне отнякъде. Ще започна с най-баналното – с 
езика, с писмеността. Горди сме, че кирилицата е официална азбука 
в ес, но как да накараме колегите си, които ни цитират, да изписват 
заглавията с кирилски букви. Защита до къде, в какви рамки? религи-
ята? Православието, да. а българите, имащи други вероизповедания? 
с тях – какво? те къде са? Българската духовност – история, съвре-
менност? Но днешните деца трудно четат вазов „в оригинал“. седмок-
ласниците се затрудниха с един стилизиран текст с диалектни думи и 
не можаха да схванат смисъла му. Задължителен минимум български 
духовен продукт в българските медии и други развлекателни програ-
ми? какво точно? колко? Български фолклор? как да се представя? а 
чалгата – какво е тя? ограничено музикално употребление на фол-
клорни ритми с много често просташки или само неблагопристойни 
текстове? сякаш рапът е самата благопристойност!

Я идете да си купите българско кисело мляко, българско сирене, 
български домати, смядовска луканка или горнооряховски суджук! 
ама по Бдс.

можем да продължаваме да мислим. 
в училище не е нужно да се въвеждат часове по българска иден-

тичност, или по българознание, защото това трябва да е част, орга-
нична част от цялата ни образователна система. Няма да въвеждаме 
тест за родителство и способност да се възпитават българчета. Но 
нещо трябва да се прави в тази посока. и тук е отговорността на хо-
рата, свързали живота си с науката и с образованието. включително 
и с това – да правят българската наука, независимо от индекса за 
цитиране от чужди автори.

в крайна сметка мога да кажа за себе си, че аз не зная кои са сла-
гаемите на българската идентичност, но тук има твърде много спе-
циалисти, които знаят значително повече от мен.

и почти в самия край искам да припомня един случай при рабо-
та по общ проект между студенти от УНсс и ЮЗУ. в последната ни 
обща вечер домакините от сапарева баня бяха приготвили програма 
на фолклорна основа – от местните гозби до песните и хората. Падна 
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голяма игра. тогава един студент от УНсс ми каза приблизително 
следното: „колегите от ЮЗУ играят направо като танцьори, особено 
някои, а ние – не можем. трябва да се учим. да отделим специално 
време, за да се научим.“ те много се стараха тази вечер и някои се 
понаучиха. Бяха разбрали, че и това е част от българската им иден-
тичност. те просто не бяха имали случай да разберат, че им липсва 
тази част от българската идентичност.

и за да се върна към началото трябва да повторя, че не е лесно да 
те харесват, които не те познават. Наша грижа е другите да ни разби-
рат. трябва да им помогнем.

и съвсем накрая искам да завърша със „случая“ на един чужде-
нец, прекарал почти две години в България в края на 80-те години, 
разтревожен какво ще стане с дисертацията му в началото на 90-те 
години, върнал се на няколко пъти в България, за да доразбере своя 
„case-study“ – село Замфирово и написал своята книга „опитомя-
ване на революцията“6. През цялото време той искаше да разбере 
не просто „случая Замфирово“, но и да разбере „случая България“. 
казаното за хората от Замфирово се отнася в голяма степен и за бъл-
гарите изобщо. Не е въпросът в това дали аз съм съгласна с всичко, 
казано от джералд крийд в книгата и дали той е винаги прав (от моя 
гледна точка), а дали той е видял и изказал неща, които ние не винаги 
искаме да изречем. в общия разказ на джери се разкриват различ-
ните аспекти, способи, варианти, чрез които селяните са „опитоми-
ли социализма“. „селяните не само че бяха успели да се нагодят към 
социализма, но и да нагодят самия социализъм към собствените си 
изисквания и нужди“7. По-нататък нашият автор казва: „Български-
ят пример показва как ежедневните местни действия в контекста на 
„допълване на несъвместимото“ промениха системата без някакви 
мащабни планове и радикални стратегии. резултатите направиха 

6 крийд д. опитомяване на революцията. от социалистическите ре-
форми към противоречивия преход в едно българско село, с. 2005.

Creed G. Domesticating Revolution from socialist reform to ambivalent 
transition in a Bulgarian village, 1998.

в американското издание заглавията на български са дадени в тран-
скрипция на латиница.

7 Пак там, с. 283.
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системата податлива на зрелищни атаки от по-огорчените опоненти 
и политически опортюнисти, но не и от самите селски майстори на 
опитомяването, много от които не искаха революционния изход, за 
чието осъществяване спомогнаха“8 (имат се предвид промените след 
1989 г.)

и понеже прекалих с цитатите защо да не прекаля докрай, по-
казвайки виждането на един чужденец, който най-напред иска да ни 
опознае, за да ни разбере. 

„селяните – пише проф. крийд, анализирайки опита на българ-
ските селяни „да опитомят прехода“ – призоваваха социализма и со-
циалистическата партия да упражнят влиянието си върху очаквано-
то развитие на капитализма, с други думи – те се опитаха да използ-
ват социализма, за да опитомят капитализма. социалистическите 
правителства обаче не успяха да защитят селяните от икономиче-
ските кризи и така провокираха широко разпространен цинизъм.“9

Aвторът търси спецификата на българския преход в непрекъс-
натата негова амбивалентност или както казва той „устойчиво соци-
алистическо наследство, взаимодействащо с безмилостния глобален 
капитализъм“.

струва ми се, че това е един точен поглед върху българската са-
мобитност, погледът на чужденеца, който непрекъснато се опитва да 
ни опознае и затова ни харесва.

Новата книга на джери е по друга тема, имаща отношение към 
фолклора и етнологията. дано да успеем да я видим преведена на 
български – като първата.

и така – познават ли ни? Някои достатъчно добре, за да залагат 
на желанието да се харесаме, за да бъдем одобрени. оказа се, че се 
поддаваме на манипулации и затова ни пробутват различни чужди 
модели за образец, по който да формираме собствената си идентич-
ност.

8 Пак там, с. 284.
9 Пак там, с. 284.
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идентичности под напрежение.  
Граници и етноидентичност

Стефан Николов1

моят интерес, както професионалeн, така и граждански, към 
границите, най-вече между държавите, и разделените етноси произ-
тича от моя собствен жизнен опит. Първо, аз съм роден и израснал 
в страна от така наречения „социалистически лагер“, където дър-
жавните граници бяха „здраво заключени“ по съветски модел. моят 
жизнен опит е на човек от Балканите – Homo balcanicus – с роднини 
от другата страна на границата, които всеки знае, че съществу-
ват, но обикновено не се познават или поне не са близки – а в някои 
случаи дори не желаят да знаят един за друг. Имаше тогава едни 
зловещи формуляри, поднасяни от кадровиците при постъпване на 
работа, една от точките в които беше „Имате ли роднини зад гра-
ница?“. Евентуален отговор „да“ водеше до сериозни пречки и ограни-
чения в професионалната кариера. Промяната на границите и гра-
ничните контролно-пропусквателни пунктове заемаха специално 
място в семейната памет и разказите на баща ми, дадо ми и баба 
ми от моето ранно детство. Бащиното ми родно място беше отвъд 
границата и в условията на тогавашния граничен режим бяхме ли-
шени от достъп до него. А е само на 50 километра от София, столи-
цата на България… Никой от семейството ни не беше в състояние 
да ги измине през 1960 г. за погребението на моя 104-годишен дядо. 
Времената на ожесточена конфронтация между България и Югосла-
вия вече бяха останали в историята, но все още тези 50 километра 
се оказваха твърде голямо разстояние за преминаване. Трябваше да 
минат цели 60 години, за да се осмели баща ми да се върне в родния си 
град, заедно с цялото ни семейство, да се опитаме да възстановим, 
поне отчасти, историческата памет. Иначе нашите корени щяха 

1 доц. д-р стефан Николов, ииоЗ, БаН.
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да останат почти въображаеми, имагинерни, виртуални, загубени 
завинаги… 

осиротели парчета етноси

конкретната тема на нашето изложение тук е държавната гра-
ница, разделяща части от един етнос от неговото „цяло“. Ще се съ-
средоточим на конкретния проблем, който има комплексни и важни 
социологически измерения: какво се случва с дадена по-голяма ет-
ническа група, когато части от нея са откъснати от по-големия етнос 
и отделени от него чрез промяна в държавните граници. Подобна 
драматична ситуация е налице в многобройни варианти навсякъде 
по света, тъй като тези, които прокарват държавните граници – най-
често дипломати, политици, военни и държавни чиновници, дори 
когато официално се твърди противното, най-малко от всичко се 
съобразяват с потребностите и желанията на местното население. в 
редица случаи отчитането на тези потребности, интереси, желания 
е невъзможно, тьй като те едва ли могат да бъдат изведени в чист и 
еднозначен вид, пък и нерядко населението в пограничните райони 
е нееднородно по своя етнически състав. Намесват се и исторически 
наслагвания, когато това население в течение на повече или по-малко 
продължителни исторически периоди е подменяло под натиск своя-
та етноидентичност и лоялности. казано по-просто, то се е научило 
да „хитрува“, каквато вероятно е цената на личностното оцеляване. 
Нашата хипотеза е, че сред хората, населяващи двете страни на дър-
жавна граница, които по своя произход и кръвни роднински връзки 
могат да бъдат отнесени към даден етнос, се срещат както изявени 
крайни патриоти на своя етнос, така и ярки и непримирими негови 
отрицатели. сред последните са и тези, които от прагматични съ-
ображения са подменили етноидентичността на своите родители и 
деди с тази на мнозинствения етнос в държавата, чиито граждани са 
се оказали по волята на съдбата.

Границите са естествени или изкуствени. река или друг воден ба-
сейн, долини, дефилета, планински хребети, както и различни други 
естествени форми на релефа представляват естествена граница и в 
тези случаи през центъра на избраната естествена бариера се прокар-
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ва разделителната линия. изкуствената граница е дело на човешката 
ръка. един от най-прочутите теоретици и практици на прокарване-
то на гранични линии от първата половина на 20 век, лорд кързън 
ъв кедълстоун, подчертава: „Ние трябва да правим разлика между 
категорията естествени (природни) граници и тази на изкуствени-
те граници, под които разбираме тези гранични линии, подборът на 
които не зависи от природните особености на земната повърхност, а 
са били изкуствено и произволно създадени от човека“ (Lord Curzon, 
1907: 12). Под знака на създаването, очертаването и преместването 
на граници премина почти целия изпълнен с войни ХХ в. в европа, и 
най-вече на Балканите с проточилия се след разпадането на Югосла-
вия несекващ процес на образуване на нови и нови държави с техни-
те граници. За тези нови граници често не е възможно да се намерят 
подходящи природни маркери, така че понякога се налага поделяне 
на местности, села, домове, дворове, ниви и гробища. много често 
се чува една и съща история – за пияния офицер, отговорен за про-
карването на границата и допуснал селското гробище или черква да 
останат от другата ѝ страна…

Границите най-често отбелязват разделянето чрез огради, канав-
ки, жив плет, дървета, камъни и т. н. оказва се, че подобен начин за 
маркиране е бил въведен преди всички от поляците, които са допри-
несли и със самата дума, използвана за обозначаване на изградените 
по такъв начин изкуствено определени граници: granica в смисъл на 
разделителна линия, или межда. оттам произхожда немската дума 
grentze, широко разпространени чрез Библията в превод на м. лу-
тер, и по този начин навлязла в Холандия – grenz, датски и норвежки 
grense, шведски gränz. в същото значение тя е била възприета и в ста-
роруския, граница, а също и в други славянски езици и в румънския 
[graniţa]. Нещо повече, в много документи от средновековието съ-
щата дума и нейните производни могат да бъдат намерени в латини-
зирана форма: granicier, granicierum, graniciebus (Slownik, 2000: 474-5). 
в различните езици, без значение дали използваме думите border/
boundary на английски, или славянското граница, това понятие озна-
чава условна/въображаема линия, разделяща съседни зони, имоти, 
региони и т. н., което е краят на определена територия и началото 
на друга; разделителна линия (виж също абрамов, 1999 г.; чернов, 
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2001); границата между двете страни и региони е разделителната 
линия между тях, а в някои случаи то включва също и земята, коя-
то е в близост до тази ления (пограничните територии, граничната 
зона); въображаема линия, която отделя една област от други обла-
сти (Collins, 2000).

Само проблем на дефиниция?

всеки, който е летял със съвременен самолет между две държа-
ви, без значение колко далеч една от друга, знае, че е трудно грани-
ците да бъдат забелязани. Защото небето не познава граници. те са 
точно толкова условни като „турската“ граница, оборудвана край 
едно село в северна България, може би на 300 км от реалната, ко-
ято аз като войник с моите другари от полка преминах по време на 
едно учение през 1971 г., подготовка за война, която никога не се 
случи. това, което са анализирали географи като Фридрих ратцел, 
например, остава извън фокуса на антропологията или социология-
та (Giddens, 1989: 49). държавните граници са винаги установявани 
субективно, волево и насилствено вследствие на моментни съобра-
жения и обстоятелства, и ако следват особености на географския 
релеф – реки, планини – то много рядко отчитат трудноуловимите 
и постепенни по своята същност преходни зони между отделните 
припокриващи се общности – етноплеменни, етнорегионални, ези-
кови и конфесионални. Налагането им се превръща в мощен фактор, 
който в някои случаи забавя, а в други засилва процесите на етноге-
неза, но във всички случаи ги изкривява и променя. въпреки своя-
та очевидна важност и релевантвост, този проблем е останал извън 
вниманието на социологията.

Ф. ратцел твърди, че границите на територията на една държава 
не са по-маловажни елементи от нейната централна част, „хинтерлан-
да“. като въвежда понятието „жизнено пространство“ (Lebensraum), 
той разглежда обществото/държавата като някакъв квази-органи-
зъм, свързан с някакво „жизнено пространство“ или Lebensraum, и 
стремящи се да го разширят в периоди на подем и растеж, когато 
съществуващите граници са „отеснели“ и препятстват всякаква по-
нататъшна експанзия. Границите, подчертава ратцел, представляват 
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„израз и мярка за мощта на държавата, на… динамичните аспекти 
на държавата, тъй като колкото тя е по-силна и по-жизнена, толкова 
повече се стреми да разшири своите пространствени граници, като 
същевременно западащите сред тях имат тенденцията да се свиват 
върху по-малка тритореия (Ratzel, 1882, 1897: 584ff). въпреки това, 
ратцел и други географски детерминисти не успяват да създадат убе-
дителна теория. съществената разлика между традиционните дър-
жави от предренесансовата епоха и съвременните национални дър-
жави се състои в това, че докато при първия тип между държавите 
съществуват разделителни линии, които не навсякъде са надлежно 
уточнени и фиксирани, при вторите – по-сложни, ясно определени и 
международно приети. както прецизно посочва един автор, грани-
цата означава определен тип разделение в политическата география 
между две или повече държави, или демаркация между населени и 
необитаеми зони в рамките на една държава. Границите може по-
нататък за удобство да се подразделят на две категории – свързани с 
„първичнио заселване“, отнасящи се до процеса на разширяване на 
държавата в почти безлюдни райони и зони, където има само пле-
менни селища, и с „вторично заселване“. Последните се отнасят до 
слабозаселени територии, най-често поради на неплодородна почва, 
враждебни природни условия и околната среда (Prescott, 1978: Глава 
2, по-спец. с. 40). Ще отбележим, че границата от втория тип, назо-
вавана на английски език с думата „frontier“, обозначаващ констела-
ция, намираща се далеч извън европейската реалност от модерните 
времена, много повече е свързана с прериите в саЩ от ХІХ в., пус-
тините н австралия или високите плата на централна азия като ти-
бет. след превземането на целия континент между двата океана аме-
риканците отправят поглед към луната като „Новите граници“. все 
повече се засилват апетитите на русия и други страни към богатите 
на природни изкопаеми арктични области, както и към антарктида, 
въпреки че според валидните сега международни споразумения тя 
не подлежи на държавен суверенитет, а дейностите там трябва да се 
ограничават до научни изследвания. всичко това е извън обхвата на 
нашия интерес тук. 

Границата, на английски border или boundary, е добре установе-
на географски и дипломатически съгласувана линия, която разделя 
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две или повече държави. този тип граници възникват едва с поява-
та на националната държава (Giddens, 1989: 50). с термина граница 
е прието да се обозначава, най-общо, всяко разделение, естествено 
или изкуствено, където свършва един обособен обект (предмет, яв-
ление) и започва друг – например линията, разделяща две съседни 
имота. Границата, също така, означава камъните или други мате-
риали, поставени в земята по линията, разделяща тази два имота. 
Но границата се възприема и в пределно абстрактен смисъл – като 
разграничение между два различни икономически и социо-култур-
ни свята (http://www.folklife.si.edu/frontera/delao.htm). следователно, 
терминът граница има множество значения и смисли в природата и 
в различните сфери на живота. моралната граница или границата 
на морална отговорност, на съмнението, която не бива да се преми-
нава поради наложени социални и юридически норми. в противен 
случай той или тя ще загуби самоуважение и/или морален автори-
тет сред обкръжението и подлежи на определени санкции. Социал-
ната граница е бариера, отделяща социални ценности или слоеве, 
разликата в начина на живот на отделните класи, социални слоеве 
или между определени социални групи. такива групи могат да бъдат 
разделени от много разделителни линии, или граници: социални/
условия на живот, възможности/перспективи, на законните права/
обичаите, гледните точки, и така нататък. Най-често мобилността 
не позволява повече от отделни индивиди, или в най-добрия слу-
чай неголеми групи да преминават от една социална група в друга. 
Подобен анализ отива отвъд поведението към въпросите на езика, 
времето, мястото в пространството, образованието, парите, самора-
зкриването и възприемчивостта към иновационни промени, извън 
първичната двойка мъж-жена, родител-дете, началник-подчинен и т. 
н. във философски смисъл границата поставя ограничение за позна-
нията за вселената и света от човешката ментална сила, на човешкия 
капацитет на индивида или на човечеството като цяло, вътрешни-
те ограничения по отношение на реалността – сакрално/профанно, 
или Божия ред извън нас.

Границата, граничното са почти универсални понятия, около 
които съществуват концепции също и в математиката, в медицината 
и редица други науки. Поради това изглежда наистина странно, че в 
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социологията границата като тема напълно отсъства. това понятие 
е толкова изпълнено с философско съдържание и в толкова голяма 
степен има отношение към съдбата и формата на различни социал-
ни групи, намиращи се в пряка зависимост от местоположението си 
спрямо границата. едно възможно обяснение е, че в социологията 
границата е привнесено понятие – не е възможно да се установи 
къде точно свършва една социална група и започва друга – още по-
вече, че всеки член на някаква група е едновременно член и на много 
други. мислим за границата всеки път, когато мислим за цяло, което 
различаваме от неговите околности. има граница, диференцираща 
интериора на една сфера от нейната външност, съществува грани-
ца, отделяща Гърция от България, област монтана и област видин, 
отделните квартали в града. Понякога точното местоположение на 
границата е замъглено или по друг начин спорно (както например, 
когато човек се опитва да очертае границите на връх еверест, или 
дори краищата на собственото тяло). Понякога границата лежи под 
ъгъл спрямо всяко физическо прекъсване (дисконтинюитет) или ка-
чествена делинеация (както в случая с границата между горните и 
долните части на еднородна сфера). Но без значение дали е ясно оч-
ертана или размита, естествена или изкуствена, границата на всеки 
обект е негов постоянен специален атрибут. тя го отделя от остана-
лата част на света – както от своя клас предмети и явления, така и от 
различните такива класове, или както от едните, така и от другите, 
от една страна, и самия обект, от друга. събитията също така имат 
граници – темпорални: начало, кулминация, край. Животът на всич-
ки ни се ограничава в континуума между нашето раждане и нашата 
смърт. Футболната игра започва след началната свирка на съдията, и 
завършва със сигнала за края на срещата. Философът би добавил, че 
дори и въображаемите, абстрактни неща, каквито са концепциите и 
проектите, имат собствени граници. може да се каже, че целият този 
разговор за границите е логически обусловен, и това, дали той пре-
създава (реконструира) света около нас, или организира дейността на 
нашия интелект, са предмет на дълбок философски спор. същността 
на този спор се състои в това, че границите са, от една страна, в ос-
новата на картината на света, породена от здравия разум, и дълбоко 
проблематични, от друга. съответно, ние можем да разграничим два 
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основни вида теории – реалистични, които зависят от това, дали сме 
склонни да приемем проблемите такива, каквито са или изглеждат, 
че са, или елиминативистки, т. е., такива, които изобщо заобикалят 
тези проблеми, разглеждайки границите само като теоретични, като 
конвенционални начини за говорене относно нещата.

абсолютната държавна граница –  
капсулиране на собствения народ

всяко претендиращо за изчерпателност изследване на истори-
ята на границите не може да пропусне вероятно най-яркия и най-
зловещ пример в историята на граничния контрол и граничните съ-
оръжения – Берлинската стена. издигането ѝ на 13 август 1961 г. от 
комунистическия режим в източна Германия, „Гдр“ бе с цел предо-
твратяване на масовите бягства на граждани на Гдр на Запад. една 
знаменита снимка от това време показва източногермански войник, 
в униформа, с каска и автомат, който след малко ще захвърли като 
ненужен, скача през все още ниска ограда от бодлива тел към свобо-
дата. Не толкова много от готовите да избягат „отатък“ имаха къс-
мет. мнозина берлинчани отидоха сутринта на работните си места, 
за да не се завърнат у дома в продължение на десетилетия. в рамките 
на часове и дни пред невярващите на очите си берлинчани и целия 
свят, израства истинска стена от бетон, три метра висока, отрязвай-
ки улици, площади места, трамвайни линии – общо 160 км рамка 
около столицата на „Гдр“. 

тази стена непрекъснато се доизгражда и усилва, за да се пре-
върне в сложен обект, съставен реално от две стени – едната бояди-
сана в бяло, мрачна и скучна, далеч от човешката глъч – от източната 
страна и друга – изпъстрена с весели рисунки и графити от западна-
та страна. между тях – около 200 м ничия земя, с ивица пясък, по-
криваща мини, автоматично задействащи се картечници и гранични 
патрули, обикалящи с кучета, пеш или в комични коли тип „джип“ 
на базата на прочутата „сапунерка“ Траби, или наблюдаващи всичко 
наоколо от наблюдателни кули – досущ като тези, издигнати от за-
падната страна за туристите. случваше се любопитният турист да 

Идентичности под напрежение. Граници и етноидентичност



50

срещне стоманения поглед, лъхащ на студ, на намиращия се на бро-
ени метри отсреща източногермански граничар. от кулата лесно мо-
жеше да се надникне, като в някакво перверзно пийпшоу, в отсрещ-
ната улица и в сивия, като в чернобял филм живот в комунистически 
източен Берлин, към минувачите, гледащи напред, и само от време 
на време плахо поглеждащи на запад, колите, чието движение се оп-
ределаше от стената, прекъснала трафика на места като Потстамер 
плац или Белнауерщрасе. само няколко бяха пунктовете, позволя-
ващи преминаването между изтока и Запада (всъщност, между ча-
стите на една неделима урбанистична система): на станцията на под-
земната и надземната железница (S и U-Bahn) на Фридрихщрасе – за 
пешеходци, на известния Check Point Charlie – за автомобили, както 
и още няколко за по-специални цели – за извозване на сметта, което 
се извършваше от източноберлинска фирма (представям си колко 
отговорен е бил конкурсът за боклукжиите, проверките на роднини-
те им до десето коляно и поне капитански чин от ЩаЗи), за обмен 
на шпиони като Гари Пауърс и половник абел, мостът Глинике, и 
така нататък. 

През почивните дни пълчища от западни туристи преминаваха 
на изток, включително съюзнически военни от окупационните сили 
в отпуск. от тях не се изискваха каквито и да било специални разре-
шения за преминаване на стената в тази посока, освен да притежа-
ват валиден паспорт и да се върнат обратно от другата страна преди 
полунощ. По обратния маршрут източна Германия разрешаваше 
само на престарели пенсионери да посетят роднините си от другата 
страна. Правителството вероятно се надяваше да останат отатък, но 
тези държеливи баби се връщаха с чанти, пращящи от западни по-
требителски стоки.

източен Берлин беше в онези времена черешката на топлис-
тата за задграничните пътувания за обикновените българи. в уни-
версалния магазин Centrum често се чуваше българска и руска реч. 
туристите, най-често промишлени или селскостопански работни-
ци, победители в социалистическото съревнование и неизменно 
придвижващи се на групи, с предварително утвърдена програма, се 
мръщеха на загубеното време в непонятните и скучни зали на музея 
Пергамон, картинната галерия, или египетската колекция – техните 
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семейства очакваха от тях подаръци, дрехи, обувки, електроуреди, 
детски играчки, части за трабантите и вартбурзите – всичко на мно-
го по-високо качество, отколкото в техните страни. Повечето често 
дори не се досещаха за тази подробност, че след булевард Унтер ден 
линден и Бранденбургската врата пулсира напълно различен свят, 
от много светлина и разкош – сиянието на сградата на издателство-
то Шпрингер личеше отдалеч, а източен Берлин беше несравнимо 
по осветен от мрачнотъмна софия от онези години. един паралелен 
свят, като в научнофантастичните романи, който изток-берлинчани 
наричат просто „Drűben“ – от другата страна.

Гдр беше своеобразен инкубатор за управляваното създаване 
на нов етнос – нямащ нищо общо с локалните и регионалните осо-
бености на германския народ, напр. сакси, готи, прусаци. офици-
алната партийна политика, по примера на големия съветски брат, 
където се опитваха да култивират „новия съветски човек, строител 
на комунизма“, твърдеше и налагаше особена мутантност чрез идео-
логически средства. Познавах поне един ревностен кандидат за този 
нов „гедерейски“ етнос – активен член на управляващата партия, на 
вечеря възторжено обсъждаше със семейството си последната реч 
на партийния ръководител или поредния партиен документ, у дома 
им не се гледаше западногерманска телевизия – включиха специално 
забранения канал заради мен. е, не се получи – може би не стигна 
времето. Хилядите млади хора, които приветстваха Горбачов и ос-
виркаха Хонекер на последния юбилей на Гдр, превърнал се в пре-
дизвестие за скорошната ѝ смърт, гласуваха с краката си срещу из-
куствено създадената „държава“ и „етнос“. Бягаха вече масово през 
Унгария, завзеха посолството на ФрГ в Прага. Беше трудно да се по-
вярва, че един ден, при това много скоро, този ужасен символ на но-
вото средновековие в центъра на европа ще изчезне. На 9 ноември 
1989 невниманието по време на пресконференция на един висш из-
точногермански сановник, който не успява да намери нужното лист-
че в папката с документи, когато го питат за плановете за отменяне 
на ограниченията за пътуване за гражданите на Гдр, предизвиква 
буря. той изрича неподготвен, че мярката влиза в сила незабавно и 
само за минути пропускателните пунктове са обсадени от хиляди 
хора, пеш или с трабанти, вартбурзи и по-рядко руски или чешки 
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автомобили. тези минути са достатъчни най-сложната и зловредна 
система за гранична защита да се разпадне. По коледа над града про-
кънтяха удари на чукове и длета. стотици хора се бяха събрали да 
рушат стената. дупките зейват в бетона, използван за издигане на 
стената. обърканите „народни полицаи“ (Volkspolizei) напразно се 
опитват да запълват с метални пластини пробойните, но други по-
стоянно ги разширяват. тълпата е ентусиазирина, еуфорична смеси-
ца от източноберлинчани, или „осита“, от всички възраст, много от 
които са израснали отсам. стената, за които действителността „от-
въд“, само на метри от тях е позната само от телевизията и разказите 
на по-възрастните. 

Берлин се променя безвъзвратно с всеки изминал ден. Улиците 
на западната част, все още формално със специален статут на оку-
пирана зона, последен бастион на втората световна и на студената 
война, са по-претъпкани от всякога с източногермански трабанти 
или траби-та, смесени с бмв-та, опели и ауди. Най-абсурдната гра-
ница вече не е периферията – тя е в центъра на ставащото. За дълго 
пустеещият, всяващ ужас с бездомните кучета район около Потсда-
мер плац е оживен, пълен с хора, а скоро се превръща и в огромна 
строителна площадка, където гора от кулокранове издигат футурис-
тични сгради. Берлин отново стана столица на обединена Германия, 
въпреки съпротивата на големите световни сили и опасенията, че 
така се завръща призрака на германската заплаха над континента.

Знаменитият „чекпойнт чарли“ – където някога дулата на ру-
ските и американските танкове почти се допираха в един от смра-
зяващите епизоди, които замалко да превърнат „студената“ война в 
„гореща“ – също бе пометен от строителния бум. както природата не 
търпи вакуум, така и неумолимите закони на строителната експан-
зия не търпи открити пространства и пустеещи терени в центъра на 
мегаполис, пък дори да е натежала от кондензирана история. изчез-
на голямата туристическа атракция на някогашен Западен Берлин, 
импровизираният музей, разказващ за упоритата находчивост на 
източноберлинчани да избягат от комунистическия рай и за исто-
рията на Берлинската стена, както и позлатената кичозна реплика 
на статуята на свободата. Не след дълго само историците ще пазят 
спомена за това ужасно човешко творение, стената.
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и днес, двадесет години след драматичното обединение на Гер-
мания и въпреки налетите в източните провинции милиарди раз-
личията остават. витрината на социализма, както пропагандата 
наричаше Гдр, се оказа от евтин плексиглас. източногерманците – 
„оситата“ – дори когато са сменили местожителството си на Запад, 
се отличават по навиците си, поведението си, начина обличане, па-
заруване, гласуването за леви партии и по-специално за приемни-
ците на предишната управляваща партия в Гдр, и много още. това 
показва, че при определени обстоятелства, изкуствено създавани 
и насилствено натрапвани както чрез училището и медиите, така и 
чрез силови медии, могат да се създадат за две-три поколения устой-
чиви изменения в етноидентичността2. силното противодействие на 
тези въздействия поради постоянния достъп до западногерманската 
телевизия, здравите общи корени, общият език не позволи на тези 
фактори и процеси да се проявят най-пълно и докрай да изиграят 
ролята си, както е в случая с формирането на македонската етнои-
дентичност между войните и особено след втората световна война, 
както и – в значително по-малка степен – с опита за култивиране на 
молдавски етнос в едноименната съветска република. Но трайните 
последици са труднопреодолими и това е очевидно.

На петдесет километра от София

конкретият пример, върху който се опитвам да разгърна своя 
анализ, е почерпен от една от многото балкански граници, обект 
на чести промени през ХХ в. след изчерпването и окончателното 
разпадане на двете империи, стъпили на полуострова, османската 
и австроунгарската, една след друга се появяват нови суверенни 
държави – Гърция, сърбия, румъния, България, албания; маке-
дония е поделена през 1913 г. между Гърция, България, и сърбия; 
след Първата световна война сърбия анексира Босна, Хърватия 
и словения, и се ражда кралството на сърби, хървати и словенци 
(сХс), за да стане десетилетие по-късно Югославия. след втората 

2 По-подробно съм развил това разбиране в статията „разопаковане 
на етноса“ (Николов, 1996: по-спец. 16–17).
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световна война, Югославия става комунистическа държава под уп-
равлеието на легендарния партизански вожд, маршал Й. Б. тито. тя 
включва шестте републики – словения, Хърватия, Босна и Херцего-
вина, сърбия, черна гора и македония. Бившата „Южна сърбия“, 
към която претенции имат още България и Гърция, получава статус 
на република. и след 1991 г. самата Югославия се разпада, давайки 
начало на нови национални държави – република словения, Хър-
ватия, македония, Босна и Херцеговина (конфедерация, състояща 
се от хърватско-мюсюлманските федерация и република сръбска, 
преминала през брутална война през 1992–1995 г.). сърбия и чер-
на гора, които за кратко бяха в принудителен съюз, и войнствено, 
албанизирано косово, също избраха да бъдат независими. сърбия 
и косово преживяха кошмара на войната, опита за геноцид, натов-
ските бомбардировки, бежанските вълни – неща, които едва ли ня-
кой е очаквал да се случат в европа в последните години на ХХ в. в 
края на ХІХ и през ХХ век Балканите обогатиха терминологията на 
международните отношения с такива пропити с много кръв печални 
понятия като балканизация, етническо прочистване и още много.

България е сред губещите през Първата световна война, и опия-
нените от победата съюзници я наказват, в съответствие с Ньойския 
договор (1919 г.), наред с всичко друго, и с откъсване на 1 545,061 км˛ 
от територията ѝ (Българи от Западните…, 2005: 5). Никой не от-
рича българския характер на местното население – с изключение на 
някои заслепени сръбски шовинисти, които си представят сръбска-
та граница преместена още по-източно, отвъд българската столица 
софия, на река искър. По такъв начин „справедливото възмездие“ 
се оказва истинско рязане на плът от живото тяло на нацията. двете 
области, царибродска и част от трънско – Босилеградска околия, са 
откъснати от България и предоставени на новоучреденото кралство 
сХс. в допълнение, новата граница е толкова грубо и безотговорно 
прокарана, че оставя черквата, цялото гробище или част от гробове-
те от другата страна, разделени от селото, както и нивите, градините, 
овощните масиви – от техните собственици, изворите, кладенците и 
водоизточниците за поливане – от хората и добитъка (пак там, с. 156, 
182, 220, 291, 308, 369, 371-2, 410). „добри“ примери са селата кало-
тина, стрезимировци и славчето, разкъсани на две. На практика и 
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буквално границата посича семейства, памет, сърца и души и разде-
ля родители от децата им, братя и сестри, братовчеди и възлюбени. 
въпреки разпоредбите, гарантиращи, че хората ще имат възмож-
ност да се срещат редовно със своите близки, да обработват земите 
си и да имат нормален достъп до пазарите, тези нормални дейности 
са изправени пред много препятствия, най-вече от сръбска страна, 
където дори убийствата не са изключение. „Новата граница осъж-
да населението на глад. По време на сезона на лошото време, който 
може да продължи шест месеца през годината, това население не е 
в състояние да се снабдяват с храна от долината на река морава… 
поради липсата на добри пътища, от една страна, и от друга – защото 
планините са покрити с дълбок сняг“, отбелязва военен експерт (пак 
там, стр. 182, вж. стр. 183, 232). дори и членовете на комисията от 
антантата признават, че населението там е „блокирано като в гърло 
на бутилка“ между границата, която им пречи да отиват до предиш-
ните си пазари в България, и страховитите, почти непроходими през 
зимата планини, които не им позволяват да стигнат до сръбските па-
зари (пак там, стр. 364, 410).

макар и не така ревностни и безапелационни като в македония, 
усилията за асимилация на българите са брутални. дори и Библия-
та на български език е забранена (пак там, стр. 411). след войната и 
двете съседни страни се обявяват за социалистически, последовате-
ли на комунистическата идеология на марксизма (която ще се окаже 
впоследствие твърде различно интерпретирана) и захващат строител-
ството на комунизма. двамата „велики вождове“, тито и димитров, се 
прегръщат сърдечно при всяка среща, обявявайки народите от двете 
страни на границата, както и техните отношения, за „братски“. Неза-
висимо от това, граничният режим не е облекчен – дори напротив. 
между другото, градът носи от 1949 г. официално името на покойния 
български комунистически вожд Георги димитров – димитровград, 
но малцина от българите се чувстват поласкани от подобна чест от 
страна на на югославския вожд тито, и още по-малко използват това 
име във всекидневието. тук, в България, на родените в Югославия (а 
в паспорта не се посочваше населено място – просто чуждата страна 
Югославия), освен, че са лишени от родните си места и роднините, им 
слагат етикета „титови шпиони“ и са отстранявани от работа, лиша-
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вани са от право да упражняват някои професии, изселвани са, ли-
шавани са от свобода, ако не и нещо по-сериозно. ето защо баща ми, 
иначе ветеран от войната, се страхуваше да се връща в родния си град, 
дори и след като призраците от миналото, тези на кралския режим, 
тито и милошевич бяха заменени от отворения за демокрация Зоран 
джинджич, станал жертва на мафията… отне му шест десетилетия да 
измине тези петдесет километра между софия и родния цариброд. 

може би ще дойде денят, най-после, когато границите ще изчез-
нат, ще останат лош спомен. и хората ще могат сами да избират, без 
да им диктуват цивилни или униформени чиновници, каква е етнои-
дентичността им – като тази на бащи и деди, без да има прекъсвания 
и „внезапни“ промени в приемствеността. етническата идентич-
ност не е дадена веднъж завинаги, тя е променлива величина, коя-
то се формира, развива, укрепва или отслабва под въздействие на 
конкретни исторически условия и обстоятелства и по правило във 
взаимодействие и противопоставяне спрямо „другите“. решаващ 
фактор за по-силно изявената, обвързваща и здрава етническа иден-
тичност е държавността – докато нейната липса, или отдалечеността 
на собствената държава води до деградацията ѝ и в различна степен 
приемането на чужда. съответствието между етнически произход и 
самоопределението при малцинствените групи се реализира най-ус-
пешно сред многочислени и компактни общности, у които е налице 
формирано и добре развито етническо самосъзнание, спестени им 
са асимилационните натиски и подкрепата на държавата-родина е 
осигурена. различната степен на оцеляване и съхраняване на етни-
ческата идентичност на българските общности в чужбина е резултат 
и следствие тъкмо от тези фактори.
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традиционaлистичен и модернизационен 
модел на толерантност към етническите 

малцинства на Балканите  
(Сравнителен анализ на България,  
Сърбия, черна гора и македония)

Светлана Стаменова1

с това изследване ще се опитаме да проверим дали толерант-
ността към етническите малцинства в четири страни от Югоизточна 
европа (България, сърбия, черна гора и македония) се корелира с 
придобиването на „модерни” (не-традиционни) социални локации, 
идентичности и политически идеологии или съществуват някои ста-
ри традиционни практики, които са способни да намалят междует-
ническите социални дистанции и да повишат толерантността към 
етническите малцинства.

Oтдавна в социалните науки модернизационните секулариза-
ция, урбанизация, високо образование, либерални политически 
идеологии и индивидуализирани идентичности се считат за фак-
тори, които трябва да повишават междуетническата толерантност 
чрез намаляване на старите междуетнически вражди и чрез промя-
на във възприятието на другостта. Универсализиращият модерни-
зационен модел на етническите отношения предполага едно първо-
начално ниско до-модерно ниво на междуетническа толерантност, 
основана на възприемане на етническите отношения в термините 
на игра с нулева сума. според тази теория, селото е структурна ос-
нова на етническата и религиозна идентичност, която на свой ред 
засилва традиционните и колективистични ценности. силните тра-
диционни и религиозни ценности се разглеждат като източник на 

1 Гл. ас. д-р светлана стаменова, ииоЗ, БаН.
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подкрепа на нетолерантността и националистическите политиче-
ски програми (Hodson, Sekulic, and Massey 1994). Наистина локал-
ността, силните родствени връзки и традиционната система от цен-
ности затрудняват автономността на индивидите и са в основата на 
възприятието като враждебни и чужди на всички, които са извън 
малкия общностен свят. По време на процеса на модернизация со-
циалните отношения се откъсват от техния непосредствен лока-
лен и основан на родство контекст и това е точката, която разделя 
модерността от до-модерните форми на социален живот (Giddens, 
1990: Allcock, 2000).

да обобщим – модернизационната теория на етническите от-
ношения счита всичко, което е свързано с традицинните форми на 
живот и ценностни системи за партикуларистично и провинциално 
и водещо до повишена нетолерантност. Предполага се, че селските, 
ниско образованите и религиозните жители, както и по-възрастните 
хора са по-малко толерантни отколкото тези, които живеят в голе-
мите градове, високо-образованите, секуларизираните, и накрая по-
младите (see Hodson et.al. 1994).

съществува обаче и един противостоящ на модернизационна-
та теория аргумент за междуетническите отношения на Балканите, 
който се основава на силни исторически аргументи. според този 
възглед, междуетническите отношения в региона са формирани в 
многовековно мирно междуетническо съжителство, чийто край за-
почва с началото на процесите на национално строителство в реги-
она от средата и края на XIX и началото на XX век (Mazower 2000). в 
продължение на векове регионът се е отличавал със силни общност-
ни връзки, дефинирани най-вече от локални идентичности. тези ло-
кални връзки са все още запазени и до днес поради наличието на 
силни до-модерни социо-културни форми. Независимо от войните 
в бивша Югославия, предполага се, че може да се говори за едно про-
дължение на мирното междуетническо съжителство в някои части 
на региона като наследство от миналото. според „традицоналис-
тичния” аргумент, традицонните структурни фактори на Балканите, 
такива като живот на село, висока религиозност и колективна само-
идентификация – все още пазят висока междуетническата толерант-
ност на местно равнище в някои области на региона.
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и така, докато „модернизационният” модел на междуетническа 
толерантност е основан на универсализиращи структурни факто-
ри, индивидуализирани ценности, политически идеологии и мисле-
не – следствия от огромните икономически и социални промени, 
един резултат на индустриализацията и културната модернизация, 
„традиционалистичният” модел на междуетническа толерантност 
се основава на строеното с векове мирно съвместно съществуване, 
при което традиционните социални локации, колективните иден-
тичности на местно ниво и хабитуалното мислене в термините на 
игра с нулева сума не са пречка, а подпомагат междуетническата 
толерантност.

това, което ни интересува по-нататък е до каква степен универ-
салистката модернизационна теория е приложима като обясняващ 
инструмент на междуетническата толерантност на Балканите в на-
чалото на XXI век и до каква степен традиционното, миналото на 
региона, следите от наследство на мирно междуетническо съвмест-
но съществуване (основано на подвижни принадлежности и местна/
локална идентичност) все още могат да пораждат толерантност към 
етническите малцинства.

Преди да поставим основните цели на изследването, ще напра-
вим някои уточнения на дефинициите, чрез които ще измерваме. 
Първо, толерантността към етническите малцинства се измерва 
чрез социалните дистанции към етническите малцинства. Ниските 
социални дистанции се разчитат като наличие на по-голяма толе-
рантност. второ, изследването на междуетническата толерантност 
ще се ограничи до толерантност на етническиото мнозинство към 
етническите малцинства във всяка от изследваните страни. така 
влиянието на мнението на етническите малцинства за самите тях ще 
бъде елиминирано.

Цел на изследването
анализът на данните от международното емпирично социоло-

гическо изследване цели да провери кой от описаните вече модели 
на междуетническа толерантност – универсализиращият модерни-
зационен модел или партикуларисткият традиционалистичен модел 
(модел, основан на традицията) – дава най-доброто обяснение на то-
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лерантността към етническите малцинства в четирите страни (Бъл-
гария, сърбия, черна гора и македония) в началото на XXI век. Ще 
се опитам да проверя дали намаляването на социалните дистанции 
към етническите малцинства във всяка изследвана страна зависи от 
придобиването на някои модерни характеристики :

•	 структурни (образование, урбанизация, секуларизация, мла-
да възраст)

•	 индивидуализирана самоидентификация чрез професията 
(срещу колективна самоидентификация, основана на етнич-
ността и религията)

•	 либерална политическа идеология (подкрепа за демокрация-
та и пазарната икономика)

ако анализът на данните потвърждава тези зависимости, тогава 
можем да приемем, че модернизационният модел е адакватен обяс-
няващ инструмент за толерантността към етническите малцинства 
в изследваните Балкански страни.

Хипотези
Предполагаме, че равнището на толерантност на етническото 

мнозинство към малцинствата, измервано чрез социалните дистан-
ции към етническите малцинства във всяка изследвана страна се 
влияе по предвидим начин от модернизационните фактори. 

Нашата структурна модернизационна хипотеза предполага, че 
колкото по-ниски са социалните дистанции към етническите мал-
цинства, толкова по-силно ще бъде влиянието на някои демограф-
ски фактори като живот в градовете, секуларизация, по-високо об-
разование и по-млада възраст (Х1).

втората хипотеза се опитва да провери правотата на теорети-
ческото предположение, че индивидуализираната самоидентифи-
кация, а не етническата и религиозна самоидентификация може да 
намали дистанциите с етническите малцинствени групи в региона 
(Х2). социалните дистанции към етническите малцинства се из-
следват с помощта на скалата на Богардус.

също така може да се предположи, че ще се наблюдава силна 
връзка между подкрепата за демократичните принципи и толерант-
ността към етническите малцинства. Подкрепата за демократичния 
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режим ще засилва междуетническата толерантност – колкото пове-
че респондентите подкрепят демокрацията, токова по-положително 
настроени към малцинствата ще са те (Х3). Подкрепата за принци-
пите на демократичния режим се измерва чрез индекс, състоящ се 
от променливи, отразяващи демократичните ценности – свобода 
на словото, свободни избори, многопартийна политическа система, 
нужда от парламент.

допълнително предполагаме, че предпочитането на модела на 
не-корпоративното или гражданско етническо политическо пред-
ставителство ще увеличи междуетническата толерантсност (Х4). 
има два начина на политическо представителство на етническите 
групи – корпоративен подход, където ударението се поставя върху 
колективно-дефинираните права на малцинствата, и плуралистичен 
или граждански подход, където ударението се поставя върху инди-
видуалните права, независмо от етническата принадлежност. По-
следният вариант на политическо представителство на етническите 
групи се счита от много изследователи като най-подходящ за реги-
она. според нас гражданският модел на политическо представител-
ство на етническите групи в изследваните страни ще има позитивен 
ефект върху толерантността към етническите малцинства – една ко-
релация, която ще се опитаме да проверим емпирично. въпросът, 
използван, за да измерва точно този тип визия за предпочитания мо-
дел на политическо преставителство на етническите групи е: „тези, 
които заемат ръководни постове в държавата трябва да защитават 
интересите предимно на представителите на своята етническа общ-
ност” срещу „тези, които заемат ръководни постове в държавата, 
трябва да защитават интересите на всички хора в страната, незави-
симо от етническата им принадлежност.” 

Емпирични резултати
анализът на данните се основава на представително междуна-

родно емпирично социологическо изследване в България, сърбия, 
черна гора и македония, проведено в периода февруари май 2001. 
извадката се състои от 1200 респондента за България, 1000 за сър-
бия, 500 за черна гора и 820 за македония. По време на провеждане 
на изследването – февруари- май 2001, четирите изследвани страни 
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са на различно равнище на политическа трансформация, България е 
на път да се присъедини към ес, сърбия и черна гора тъкмо страти-
рат своя пост-комунистически преход към демокрация. македония 
е илюстрация на страна, която минава през драматични етнически 
конфликти в самия момент на провеждане на изследването на терен. 
сърбия може да се разглежда като случай на „след-конфликт”, маке-
дония – като преживяваща в момента междуетнически конфликти, 
а България като страна без отворени етнически конфликти. черна 
гора се разглежда като граничен случай. 

Детерминанти на социалните дистанции между етническите 
групи

резултати от линеарната регресия вътре в извадките на етниче-
ските мнозинства във всяка изследвана страна се използва като осно-
вен източник, разкриващ кои от избраните независими променливи 
най-добре обясняват толерантността към етническите малцинства в 
четирите страни.

Политически идеологии
резултатите поддържат хипотезата, според която колкото по-

силно респондентите подкрепят принципите на демокртичния ред, 
толкова са по-толерантни. индексът на подкрепа на политическия 
ред е най-силният фактор в сърбия (бета .251***) и македония (бета 
.24***) и един от най-силните в черна гора (бета .20**). индексът за 
приемане на икономическата либерализация е най-силната детерми-
нанта на толерантността към етническите малцинтсва в черна гора. 
така свободният пазар за черногорци изравнява хората, независимо 
от тяхната етническа принадлежност.

индексът за подкрепа на демокрацията и този на икономиче-
ската либерализация не са фактори, влияещи върху социалните дис-
танции към етническите малцинства само в българския случай. сле-
дователно политическите идеологии нямат видимо влияние върху 
толерантността към етническите малцинства тук. дългата традиция 
на междуетнически мир не изглежда да свързва демократичния ред 
с разрешаването на междуетническите противоречия в съзнанието 
на респондентите, както това става в останалите изследвани страни. 
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така в българския случай няма връзка между подкрепата за демо-
кратичните принципи и междуетническата толерантност, защото 
няма отворен междуетнически конфликт в стария режим, за който 
новият режим да дава надежди, че ще разреши.

Самоидентичност 
една важна детерминанта на приемането на малцинствата, коя-

то не се появява в сръбския и македонски случай, е самоидентифи-
кацията на репондентите – колкото по-малко сръбските респонден-
ти се самоопределят в термините на своята националност, толкова 
те са по-толерантни към малцинствата (бета .19***). самоиденти-
фикацията чрез професията е релевантна за македонския случай 
– колкото повече македонците се самоопределят чрез професията 
си, толкова са по-толерантни към етническите малцинства (бета 
.175**). тези резултати са стъпка към подкрепяне на теоретическо-
то предположение, че индивидуалистичната самоидентификация, 
а не етническата или религиозната, може да намали социалните 
дистанции между етническите групи в страните от региона, кое-
то съответства на модернизационната теория за етническите от-
ношения. обаче самоидентификацията не е обясняващ фактор за 
толерантността към етническите малцинства в българския и в чер-
ногорския случай. можем да предположим, че опитът на жестоки 
междуетнически конфликти е повлиял върху самоидентичността 
на сръбските и македонските респонденти, правейки я важен фак-
тор в толерантността към етническите малцинства. така, колкото 
по-малко респондентите са подвластни на наложената колективна 
класификация в национални и етнически термини, толкова по-ни-
ски са социалните дистанции към етническите малцинства. следо-
вателно за тези две страни индивидуализацията на идентичността 
отхвърля стриктните колективни граници, произведени от послед-
ните междуетнически конфликти. когато това не е така, т.е. когато 
респондентите определят себе си в термините, очертаващи граница, 
каквито са нацията, етничността, религията – то нетолерантността 
към етническите малцинства е по-голяма.
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Предпочитан модел на етническо политическо представителство
Наблюдаваме и интересни резултати по отношение на влия-

нието на предпочитания модел на политическо представителство 
на етническите групи. тази независима променлива се разглежда в 
анализа като индикатор за приемането от респондентите на граж-
данския или на корпоративния принцип на политическо етническо 
преставителство. Най-силен ефект на гражданското възприемане на 
политическото представителство на етническите групи върху меж-
дуетническите социални дистанции се наблюдава в българския слу-
чай (бета .39***). Подкрепящите гражданския модел на етническо 
политическо представителство са по-толерантни към етническите 
малцинства в България, отколкото тези, които подкрепят корпора-
тивния модел. Причината за този резултат се крие не толкова в граж-
данствеността на толерантните български респонденти, колкото в 
традиционността на този модел за региона. тези части на региона, 
където е имало пресни междуетнически конфликти, придружени с 
насилие, гражданският модел на етническо политическо предста-
вителство може да изглежда вероятно бъдеще и ‘модернизираш’ 
фактор, намаляващ социалните дистанции, както той се оказва в 
сръбския случай (бета .15***) . Няма такава връзка в резултатите от 
македония и черна гора. резултатите показват, че за тези две страни, 
толерантността към етническите малцинства не изисква граждан-
ски модел на политическо представителство на етническите групи. 

Структурни детерминанти 
Най-интересните резултати получихме при анализа на ефекта 

на структурните детеминанти върху толерантността към етниче-
ските малцинства. Най силните сред тях в почти всички изследвани 
страни са степента на религиозност и местоживеенето. колкото по-
малко религиозни са черногорците (бета .21**) и македонците (бета 
.195**), толкова са по-толерантни към етническите си малцинства, 
което е един резултат, съответстващ на модернизационната теория 
на етническите отношения.

По-слаб ефект на структурните детерминанти откриваме в 
сръбския случай. само местоживеенето има ефект върху социални-
те дистанции към етническите малцинства (.10**). има тенденция 
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живеещите в градовете да са по-толерантни към етническите мал-
цинства, отколкото живеещите по селата. Но този ефект е значител-
но по-слаб от този на политическите идеологии и индивидуализи-
раната самоидентичност. очевидно, последствията от етническите 
войни в сърбия правят по-незначителна социално-структурната 
основа на толерантността за сметка на идеологическата.

и отново българският случай показва голяма разлика – толе-
рантността към етническите малцинства нараства с нарастване на 
религиозността на респондентите от българското етническо мно-
зинство (бета .22***) и сред жителите на селата (-.26***). в противо-
речие с твърденията на модернизационната теория на етническите 
отношения, селяните и по-религиозните етнически българи са по-
толерантни към мюсюлманските малцинства, отколкото живеещите 
в градовете и нерелигиозните. така модернизационната хипотеза за 
структурна детерминираност на толерантността към етническите 
малцинства от индустриализацията и модернизацията е приложима 
за страните от бивша Югославия, но не се потвърждава в Българ-
ския случай и дори действа в противоположна посока. 

Заключение
от анализа на данните можем да заключим, че като цяло подкре-

пата към демократичните ценности, структурната модернизация, 
както и развитието на индивидуализирана самоидентификация сред 
населението на изследваните страни може да намали междуетниче-
ските социални дистанции със специфичното изключение на Бъл-
гария. За страните от бивша Югославия е валидно заключението, че 
социалните дистанции към етническите малцинства могат да бъдат 
намалени главно чрез развитие и окуражаване на демократизацията 
и модернизационните процеси.

Нито една от предложените модернизационни хипотези не е 
валидна за българския случай, с изключение на силния ефект на 
избора на не-корпоративен (граждански) модел на етническо поли-
тическо представителство върху намаляването на социалните дис-
танции към етническите малцинства у нас. Нещо повече, има зна-
чителна традиционна посока, която повишава толерантността към 
етническите малцинства в страната за сметка на модернизационния 
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тренд. демократичните ценности не влияят върху междуетнически-
те възприятия и разбиране – това, което повишава толерантността 
са традиционните ценности на религията вътре в малките общности 
на селото и малките градове. анализът на данните сочи, че не тол-
кова демократизацията и модернизационният тренд могат да дадат 
възможно обяснение за толерантност към етническите малцинства 
в българския случай, а традиционните форми на междуетническо 
мирно съществуване, което е наследство от миналото. следовател-
но, в нашия случай традиционният модел на толерантност към ет-
ническите малцинства е по-добрата обясняваща теория, за разлика 
от изследваните страни от бивша Югославия.

освен това, резултатите показват, че трендът към структурна 
модернизация има тенденция да увеличава нетолерантността към 
етническите малцинства в България. така нерелигиозните и тези, 
които живеят в големите градове са по-нетолерантни към етниче-
ските малцинства. Политическата идеология няма влияние върху 
толерантността към малцинствата, което също доказва съществу-
ване на ‘традиционен’ модел на толерантност към етническите мал-
цинства тук.

можем да заключим, че няма общ модел на толерантност към 
етническите малцинства в региона. По-скоро можем да говорим за 
общ модел на страните от бивша Югославия, който следва модер-
низационния модел на толерантност към етническите малцинства. 
има известни различия между страните вътре в този модел, които 
вървят заедно с опита от междуетническите конфликти там. можем 
да обобщим, че опитът от междуетническите конфликтни ситуации 
провокира толетрантност към малцинствата, силно повлияни от 
идеологически фактори и фактори на ниво самоидентификация в 
сръбския и македонски случай. така междуетническото насилие на 
Балканите се оказва не само скъсване с миналото междуетническо 
съ-съществуване, но едно поставяне на междуетническите отноше-
ния на модернизационна основа. след междуетническото насилие 
приемането на етническите малцинства започва да зависи от модер-
низационните фактори като либералните политически идеологиии, 
индивидуализираната самоидентичност и някои структурни модер-
низационни характеристики.

Традиционaлистичен и модернизационен модел на толерантност ...



68

идеологическите фактори и идентичността не влияят в слу-
чая с България, като причината може да се търси в липсата на кър-
вави междуетнически конфликти. това, което най-вече определя 
толерантността към етническите малцинства са структурните 
фактори, основани на традицията, а не на модернизацията, заед-
но с подкрепата на ‘гражданския’ модел на етническо политическо 
представителство, където ударението е поставено върху индиви-
дуалните права, независимо от принадлежността към дадена ет-
ническа група. 

оказва се, че религиозните ценности и традиционните социал-
ни локации не само че не намаляват междуетническата толерант-
ност в България, но я увеличават. може да заключим, че в Бълга-
рия съществува противоположна на страните от бивша Югославия 
посока на развитие на толерантността към етническите малцин-
ства – колкото по-традиционни са структурните характеристики и 
социалното съзнание на респондентите от предобладаващата етни-
ческа група, толкова по-ниски са социалните дистанции към мал-
цинствените етнически групи. както виждаме от резултатите и от 
анализа на емпиричните данни, дотогава докато мирното съвмест-
но междуетническо и междурелигиозно съществуване е естествен 
начин на живот в България на всекидневно равнище, наследство от 
миналото, модернизационната посока не се очаква да работи по по-
сока на по-голяма междуетническа толерантност в страната. така, 
някои ефекти на модернизацията при демократичния режим в ста-
раната могат да увеличат междуетническите социални дистанции. 
с други думи, модернизационната посока в България може да води 
до по-големи междуетнически дистанции, един резултат от анали-
за на данните, който противоречи на модернизационната теория за 
ефекта на модернизацията върху засилването на междуетническата 
толерантност.

Светлана Стаменова
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таблица 1-1: резултати от линеарна регресия, зависима променлива 
социални дистанции към етническите малцинства сърбия

Independent variable Coefficient 
estimate

Standardized 
coefficient 
Beta

t-statistic Sig.

Constant
1.индекс на подкрепата за 
демократичния режим
2. самоидентичност: 
националност
3. Предпочитан модел на 
етническо политическо 
представителство
4.местоживеене

-5.424

1.713
-3.920

.676

.651

.251
-.19

.150

.124

6.597
-5.249

4.105

2.691

,000
,000

,000

,007
R: .474
R2: .224

F statistic
29.605

Sig.
,000

таблица 2-1: резултати от линеарна регресия, зависима променлива 
социални дистанции към етническите малцинства черна гора

Independent variable Coefficient 
estimate

Standardized 
coefficient Beta

t-statistic Sig.

Constant
1.индекс на икономиче-
ския либерализъм
2. религиозност
3. индекс на подкрепата за 
демократичния режим

1.028
.848

1.936
3.371

.272

.21

.20

3.760

2.851
2.799

,000

,005
,006

R: .485
R2: .235

F statistic
12.011

Sig.
,000
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таблица 3-1: резултати от линеарна регресия, зависима променлива 
социални дистанции към етническите малцинства македония

Independent variable Coef-
ficient 
estimate

Standard-
ized coeffi-
cient Beta

t-sta-
tistic 

Sig.

Constant
1. индекс на подкрепата за демо-
кратичния режим
2. религиозност
3. самоидентификация:професия

2.718
.857

1.325
2.487

.24

.195

.175

3.568

2.950
2.624

,001

,004
,009

R: .379
R2: .143

F sta-
tistic
10.927

Sig.
,000

Table 4-1: резултати от линеарна регресия, зависима променлива 
социални дистанции към етническите малцинства България

Independent variable Coefficient 
estimate

Standardized 
coefficient Beta

t-statistic Sig.

Constant
1. Предпочитан модел на 
етническо политическо 
представителство
2. местоживеене
3. религиозност

14,804
1.208

-1.707
-1.471

.35

-.26
-.22

5.713

-4.257
-3.530

,000

,000
,001

R: .478
R2: .228

F statistic
20.779

Sig.
,000
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изграждане и трансформация  
на идентичности в биографии на фермери

Румяна Желева, мариана Драганова,  
Дона Пикард, Невена Димова, Славка Каракушева1

статията2 проблематизира процеса на изграждане и промяна на 
европейската идентичност на фермерите в България като за целта 
се използват резултатите от качествено социологическо изследване 
с биографични интервюта. в тази връзка най-напред се представя 
теоретичната и методологическа рамка, в която се реализира изслед-
ването (част 1). открояват се важни аспекти на локалната и нацио-
налната идентичност на фермерите (част 2). специален фокус в тази 
втора част е възможността българските фермери да се организират 
за колективно действие. в последната (трета) част се илюстрират 
преходите в мисленето, възприятието и поведението на тези соци-

1 доц. д-р мариана драганова, гл. ас. румяна Желева, докторант дона 
Пикард – ииоЗ при БаН; гл. ас. Невена димова, НБУ; славка каракуше-
ва – магистър сУ „св. кирил охридски“.

2 статията представя някои междинни резултати от изследване на една 
от „sensitized“ групите – тази на фермерите (от България), в рамките на 
текущ международен изследователски проект „евроидеНтичНости“ 
(„Еволюция на европейската идентичност: използване на биографич-
ни методи за изследване развитието на европейската идентичност“). 
Проектът е финансиран по седма рамкова програма на европейската ко-
мисия (Contract No 213998). в него участват академични институции от 
седем страни: университета куинз, Белфаст (северна ирландия, ок); Уни-
верситет отто фон Герике в магдебург (Германия); Университет на лодз 
(Полша); Университет на Уелс, Бангор (Уелс, ок); талински технологичен 
университет, талин (естония); институт по социология, [сега институт за 
изследване на обществата и знанието], БаН, софия (България); Универси-
тет „Федерико II“, Неапол (италия). 
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ални актьори в локален и национален контекст, които създават „мо-
стове“ към изграждането на европейска идентичност на български-
те фермери. 

�. Биографичният подход в изследването  
на идентичности

от теоретична гледна точка проектът евроидеНтичНости 
предлага един иновативен микротеоретичен подход към изследване-
то на идентичността и особено на европейската идентичност3. този 
подход съчетава от една страна контекстуализираната изследова-
телска перспектива в социалните науки, която се фокусира върху 
континюитета на идентичността и от друга, интеракционистката 
изследователска перспектива, занимаваща се с промяната на иден-
тичностите. Непрекъснатостта на идентичността следва да се разби-
ра в контекста на концепцията за хабитус на Bourdieu като възмож-
ност да се „снеме“ напрежението между структура и действие, кога-
то се стремим към обяснение на човешкото поведение. Хабитусът 
подчертава възпроизводството и стабилността на социалното пове-
дение и може да осигури концептуално средство, с което да се уловят 
механизмите, движещи квази-автоматичното, почти несъзнавано, 
out-of-hand отхвърляне на европейската идея. в противоположност 
на това, интеракционистката гледна точка подхожда към въпроса за 
промяната на идентичността чрез централната концепция за „би-
ографичната работа“. в основата на концепцията за „биографична 
работа“ или (пре)формулиране на биографичната идентичност е 
разбирането за „аз“-а като развиващо се същество. това развитие 
е произвеждащ смисли процес, който очертава историческия образ 
на „аз“-а (Gestalt), принципите и структурите на базисната жизне-

3 За разработването на теоретичния модел на проекта и за избора на 
методологическия подход авторите на статията са задължени изключител-
но на проф. робърт милър от куинз университет в Белфаст, координатор 
на проекта и на проф. Фритц Щютце от Университета в магдебург, който 
е разработил биографичния метод така както се прилага в настоящото из-
следване. 
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на ориентация на индивида и развитието на идентичността, както 
и осъзнаването на алтернативните пътища за интерпретация на 
собственото само-историческо очертаване. такава теоретична ори-
ентация позволява изследване на идентичността „отдолу“ („bottom 
up“). това е важно, тъй като наличието на европейска идентичност е 
въпрос на емпирично изследване, дали и до каква степен европей-
ският съюз може да бъде разглеждан като „ние“-общност изобщо. 
За тази цел и в съответствие с избрания теоретичен подход в рам-
ките на качествената парадигма в социологията (Желева 2006) ре-
троспективните дълбочинни биографични интервюта предоставят 
отлично средство за проникване навътре в процеса на формиране на 
европейска идентичност или на многопластови („multiple“) идентич-
ности на представители на не-елитни „чувствителни по отношение 
на европа“ (‘sensitized’) социални групи4. 

следваният в проекта евроидеНтичНости биографичен 
метод е разработен от Фритц Шютце (Шютце 2006). той има значи-
телно влияние върху развитието на биографичните изследвания в 
европа5. 

Начинът на генериране на материала от интервюто, т.е. разказът 
на интервюирания, е съществената отлика на разработения от Шют-
це метод6. За изследователя в случая е важно да му се разкрие ця-
лата компетентност на интервюирания, защото както смята Шютце, 
разказите представляват грижливо упражнявани и съхранявани от 

4 Понятието ‘sensitized’ група е специфично за проекта и има за цел да 
послужи за операционализиране на използваните теоретични концепции. 
според проектния екип фермерите са една от социалните групи в изслед-
ваните държави-членки на ес, за които се очаква да имат определена сен-
зитивност към европа.

5 За влиянието на Фритц Шютце виж Schütze, 1983, 1995, 2007; Riemann 
and Schütze, 1991; Riemann, 2006; Czyezwski, Piotrowski and Rokuszewska-
Pawelek 1996; Kazmierska 1999; Rokuszewska-Pawelek 2002.

6 интервюираните не трябва да докладват, описват или аргументират, 
а придържайки се към конкретната област на изследване, реконструират 
преживяното от тях и собственото си участие в преживяванията по отно-
шение на това, как е започнало всичко, как нещата са се развили и какво е 
произтекло от това (Желева 2006).

Р. Желева, м. Драганова, Д. Пикард, Н. Димова, С. Каракушева



75

цялото общество процедури за развитие на смислови хоризонти и 
дефиниции на ситуации (Schütze 1976). целта на този методологичен 
подход е във фазата на интервюирането да се извлече разказ за жи-
вота на интервюирания, повлиян колкото е възможно по-малко от 
намесата на изследователя7. Презумпцията е, че ceteris paribus8 спон-
танно предоставеният материал е проникване в собствения образ на 
интервюирания (Gestalt) или ни открива съдържанието на живота 
на индивида.

целта на дълбочинните биографични интервюта – така както 
те се използват в проекта евроидеНтичНости и за набиране 
на анализирания в настоящата статия емпиричен материал – е да 
се постигне цялостно разбиране на всяка собствено-индивидуална 
перспектива към европа на всеки един интервюиран представител 
на групата на българските фермери, както и да се покаже, че фер-
мерската идентичност подлежи на промяна в хода на живота им. 
анализът, представен в този текст, се основава на използването на 
сравнение на случаи. Предвид целите на настоящата статия тук са 
представени само отделни елементи от разказите на интервюирани-
те български фермери, а не техните цялостни житейски „истории“.

2. Фермерски идентичности в България 

2.�. локална идентичност 
Фермерството е занятие, силно зависимо от природните даде-

ности и процеси. традиционно то се базира на познания, вкоренени 
в местните ресурси и практики (local knowledge), които до голяма 
степен биват игнорирани във вертикално интегрираните политиче-
ски системи, където местните актьори нямат равен достъп до про-
цеса на вземане на управленски решения (Siebert et al. 2008). това 
засилва връзката на фермерите със семейството, родствената и ло-

7 трябва да се прави стриктна разлика между спонтанния разказ на 
интервюирания и онези части в интервюто, които са директни или инди-
ректни отговори на въпросите на интервюиращия.

8 от латински и означава възможно най-кратко обяснено „при иначе 
равни други условия“.
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кална среда и отслабва идентификацията им с по-голямата социална 
общност и държавността като нейна еманация. една от основните 
разлики между групата на фермерите и останалите, изследвани в 
проекта групи е уседналостта, липсата на мобилност – териториал-
на и професионална, което също е важна предпоставка за тяхната 
силна местна идентичност. това важи и за българските фермери, 
в известна степен капсулирали развитието на идентичността си в 
границите на географска и социално тясна местна общност, по-сил-
но обвързани със съдбата и интересите на семейството, близките и 
стопанството си, отколкото с по-широката общност на нацията или 
европейския съюз. 

в България тази затвореност започва да променя своя контекст 
с функционирането на предприсъединителните програми на ес, а 
след 2007 г. и с прилагането на общата селскостопанска Политика 
на ес (осП), когато на земеделските производители се налага да 
спазват все повече наредби и закони, важащи за цялата европейска 
общност. това осезателно променя тяхната затвореност и недоверие 
към всякакви инструменти и органи на управление извън семейна-
та среда и местната общност. идентификацията с локалното обаче 
остава най-силна за българските фермери и се изразява в иденти-
фикация със семейството, селскостопанската работа, земята и при-
родата.

Семейството, като най-близкият кръг за изследваните фермери, 
е най-силната форма на себеопределяне и е пряко свързано със самата 
селскостопанска работа, независимо дали е възприемана като тежък, 
но неотменен товар, призвание или „удоволствие“ (Петя, 4:10). като 
носител на селскостопанската традиция то възпроизвежда социални-
те роли между половете както и моделите на наследяване за съхраня-
ване на стопанството и влияе върху професионалния им избор. 

“мен мъ задържа. При животновъдството мъ задържа бащата 
… Щото аз сега … някак си го съжалявах […] На мен нищо не ми 
пречеше да си взема шапката на тояга и изчезвам в чужбина […] 
обаче бащата да тича с тея овце тука – аз как да го остава пък 
[…] И ето сега това нещо ме е задържало мен  […] и бащата 
бог да го прости – значи – той мъ е оставил овчар … Ами сега аз 
ако нямам надежда на синът ми? „(минчо, 15: 16-28)
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“това е единственото, което съм работил, […] нищо друго не 
съм работил, това искам да работя…Специално на мене това 
ми харесва… […] Земеделието е основното….баща ми, дядовци, 
всичките …Родата на баща ми, бащиния ми род, са се занимава-
ли със земеделие.“ (михаил, 1: 19-30)

Фермерството, за разлика от други професии, не позволява 
дистанция между работата и личния живот, а по-скоро детермини-
ра жизнения цикъл. то не е професионална роля, в която се влиза, 
и от която се излиза, а дейност, която осмисля съществуването. За-
това и семейните отношения на фермерите са неразривно свърза-
ни с работата в стопанството и често личният живот, животът на 
семейството, както и стабилността на стопанството се възприемат 
като идентични. 

от друга страна фермерството като занятие предопределя много 
силни връзки с географската локалност, земята и природата, обу-
славя уседналостта и е важен източник на идентификация. в много от 
биографичните интервюта с българските фермери отношението им 
към земята и природата не е (само) като към обект на собственост, а 
като обект на грижа и закрила, към който те имат отговорност. иден-
тифицирайки се като „пазители“ на земята и природните ресурси, те 
се оказват много силно обвързани с конкретни обекти и отношения. 
в интервютата често се персонифицират географски местности и 
природни феномени, като за тях се говори с лични имена. този тради-
ционен начин за пространствено маркиране на лични истории и спо-
мени на фермерите обяснява донякъде защо те най-малко се иденти-
фицират с абстрактни локации като нацията или европейския съюз 
(въпреки че най-силно изразяват надежда за помощ от ес).

силната местна идентичност, като израз на спояващ социален 
капитал (bonding social capital)9, има потенциала да гради силни и 
динамични връзки в малки роднински и съседски общности, но тя 
стимулира затваряне за по-широките общности и намалява потен-
циала за изграждане на по-слаби, но широки връзки (съединяващ 
социален капитал (bridging social capital)10, които да съживят иден-

9 вж. още Gitess and Vidal 1998; W.van Oorschot et al 2006.
10 Пак там.
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тификацията на членовете на местните общности с по-широки и аб-
страктни национални и над-национални групи (Putnam, 2000:23).

2.2. Национална идентичност 
въпросът за националната идентичност при изследваните бъл-

гарските фермери също е многопластов. може да се твърди, че те 
правят разлика между себеидентификация и идентификация с бъл-
гарската държава и общество, т.е. те безусловно считат себе си за 
българи, но не се отъждествяват със структурите и функциите на 
държавата, а често пъти и с българското общество. този парадокса-
лен феномен е следствие от дълготрайни процеси, започнали преди 
държавния социализъм в България, но придобили тази си форма в 
годините след това, когато земеделците като социална група после-
дователно са неглижирани и третирани от „другите“ (държавата, 
обществото) като хора от по-ниска категория, а техният труд – като 
неквалифициран и неважен за социалистическия просперитет. от 
друга страна, отношенията между социалистическата държава и ин-
дивида се конструират като дихотомията „ние“ (семейство, прияте-
ли, близък кръг познати) и „те“ – управниците, които контролират 
всичко в държавата (Gal and Kligman 2000:50). тази дихотомия не е 
само дискурсивна, а е аспект от реалните изживявания на голямата 
част от населението. може да се твърди, че земеделците, в частност, 
биват двойно отблъснати от държавата. 

тези практики на разграничаване и отдалечаване се възпроиз-
веждат и след 1989 г., когато българското земеделие не е сред прио-
ритетните отрасли на икономиката. изследваните фермери, някои, 
от които бивши земеделци, наследяват отношенията на недоверие, 
негативизъм и критичност към българската държава. те я възприе-
мат като по-висша, отделена от тях структура, от която те са почти 
напълно зависими („Ако не ни помогнат на земеделците – земедел-
ците отиват много назад“ минчо, 18: 20-21), но в същото време, 
която не се грижи добре за тях („И тука вече е проблемът с дър-
жавата. Значи ние нямаме държавност, толкова години никой не го 
интересува, аджеба толкова години тоя народ със какво се храни.“ 
Янко, 4: 19-21). Българските фермери не възприемат себе си като 
активни актьори в управлението и делата на държавата, а по-скоро 
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като пасивни реципиенти на държавните политики, с което възпро-
извеждат наследения от социализма модел на „ние“ срещу „те“.

„Те така толкова години управляват цялата държава със лъжи.“ 
(Янко, 19- 49)

„Не вярвам на никой. Толкоз сме лъгани. Някой като дойде и ни 
каже ще ти дадем 10 лева – ние гледаме така и се чудим – тоз за 
да ни дава пари значи иска да ни прекара.“ (Петър, 19: 5-7)

отношенията на недоверие и подозрителност се прехвърлят и 
към българското общество, с което фермерите също така не се иден-
тифицират. Най-често, когато разсъждават върху българите и бъл-
гарското, те се разграничават и говорят от външна, критична пози-
ция като че ли не представят себе си, а някаква абстрактна общност, 
към която те не принадлежат:

„Просто в България трудно може да се работи със съдружник, 
щото – не става някак си да…. Българите трудно работят“. 
(михаил, 9: 34-35)

в същото време, парадоксално, когато биват директно запитани 
за своята национална идентичност, изследваните фермери опреде-
лят себе си просто като българи и не влагат негативна смисъл в това 
понятие („ Аз съм … аз съм много българин … и много държа за бъл-
гарското“, минчо, 18:38-39). Напротив, когато съотнасят „българ-
ското“ персонално до себе си („аз и близките около мен“), до другите 
земеделци („ние фермерите“), те се отъждествяват с положително 
чувство на национална принадлежност и показват национално са-
мочувствие и гордост. това се вижда при дискурсивните сравнения, 
които фермерите правят между себе си и други европейски фермери 
(„Ние сме много по-европейци от тях“, „Като потенциал и капаци-
тет сме много много по от тях“ Занко, 14:46; 15:2), „[българският 
фермер] е по-работен от всички останали“ (михаил, 10:7), „ние сме 
на много по-високо ниво от тях“ (Петя, 11:31-32). в интервютата 
фермерите показват национално самочувствие, като описват себе си 
като работливи („не се плашим от работа, де факто не избираме 
работа“, Занко, 15:13), адаптивни („навлизаме бързо, бързо са адап-
тираме“, Занко, 15:12-13) и по-хармонични човешки същества („ние 
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сме по-общителни“, Занко, 16:40) в сравнение със своите западноев-
ропейски колеги. 

Плодовете на фермерския труд (мляко, месо, зеленчуци и пло-
дове) са оценявани от тях като с по-добри качества от тези на други 
европейски земеделци и могат да се разглеждат като маркери на на-
ционална гордост и самочувствие:

„… Значи ний трябва да си запазим нашто – което е – аз мисля, 
– че го казах – от нашто  по-хубаво няма.“ (минчо, 18: 33-36);

„Българският домат е по-вкусен.“ (мурат, 14:31); 

„… Държавата трябва да подпомогне за да има нещо във Бълга-
рия – а нашто българското никъде го няма … То е едно от най-
добрите – честно казано – аз поне така знам … Значи – българ-
ското сирене – българското мляко и българското месо – аз знам 
че … никъде го няма.“ (минчо, 8: 3-7)

тази положителна идентификация обаче не се прехвърля към 
държавата и националното общество. Напротив, те се възприемат 
като „други“, различни от „мен“ и „нас“, често даже недоброжелател-
ни. като резултат, след 1989 г. моделът на дихотомията „ние – те“ все 
още определя дискурсите и практиките на фермерите спрямо дър-
жавата и националното общество. 

2.3. Фермери и колективно действие (идентичност)
съществуването на фермерите в България в рамките на някаква 

колективна идентичност, споделени цели и ценности е проблематично, 
предвид много високата степен на недоверие към институциите като 
цяло и резервираността към останалите членове на фермерското съ-
словие. в тази връзка колективното действие в групата на фермерите 
в България съществува в изявен индивидуализъм, доколкото биогра-
фичните разкази не разкриват желание за участие в сдружения, органи-
зации и социални движения и въобще – в по-големи социални и профе-
сионални групи („нашта сила е да сме единични, тогава сме много сил-
ни. Станеме ли повече от двама, ставаме много слаби“ Занко, 15:1-2).

информантите лесно идентифицират себе си през професио-
налната си принадлежност – „аз съм фермер“ и това е един от основ-
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ните стълбове, изграждащи самоидентификацията им. На по-висо-
ко вертикално и по-широко хоризонтално ниво на самоидентифика-
ция обаче липсва идея за принадлежност към локална, национална и 
още по-малко европейска фермерска общност (дори липсва идеята 
за възможното съществуване на такава общност). индивидуалните 
цели не се виждат като колективни и общо споделени такива, липс-
ват ясни механизми за постигането им и осъзнато колективно дейст-
вие за това.

„Като цяло в Добруджа при нас много малко хора успяват да ра-
ботят тъй със съдружници и съдружието им да продължи дълго 
време. Има неразбирателство, вече всичко е до интереси ((бав-
но)) и оттам това съдружие рано или късно се разваля“. (миха-
ил, 9: 31-33)

„При нас всеки се спасява поединично, нямаме такава организация 
…не сме свикнали да си вярваме още…това е“. (Петър, 10: �9-30)

Голяма част от фермерите действат индивидуално или по-често 
в рамките на семейната единица и в рамките на своето собствено 
владение. осъзнатата отговорност за взимане на решения и участие 
се свежда до персоналното работно пространство и не се открива 
идея за солидарност, колективно действие в регионални или нацио-
нални фермерски организации.

дихотомията „ние-те“ не предизвиква публично колективно 
заявяване на граждански позиции и опит за защита на съсловието 
чрез колективни действия.

„В: Липсва ни малко мозък … //ма малко така да проумееме че, 
не трябва да искаме да сме независими. Трябва да искаме да сме 
зависими един от друг. 

И: Аха, аха.

В: И като сме зависими един от друг да притиснеме /този за кой-
то гласуваме да ни чува. Ние не сме го изпратили там да обслужва 
него си и близки подобните му. Той е там/ заради мойте данаци, 
заради твойте данаци, заради твойта безработица. Ние/ тряб-
ва да искаме от тях отговорност, трябва да им тарсиме сметка 
за най-малкото нещо.“ (Вили, �5:17-�4)
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възможно обяснение на този изявен индивидуализъм е, че ко-
лективно действие съществува тогава, когато съществува осъзната 
необходимост за социална промяна. идеите за социална промяна и 
трансформация (на политика, механизми, публични дискурси, про-
цедури и др.) създават споделени цели, а нежеланието за колективно 
действие се отъждествява с липса на желание за промяна и удовлет-
вореност от (или поносимост към) настоящата житейска ситуация 
(политическа, икономическа, културна, социална и др.). тогава не 
се инвестират усилия за колективни инициативи или организира-
ни социални движения, които да повлияят възможното недоволство 
(също колективно!), не се появяват емоционални чувства на лоял-
ност и съпричастност. 

в подкрепа на тезата за липса на колективно действие сред гру-
пата на фермерите са периодите на криза в биографичните схеми 
на действие (biographical action schemes) в живота на различните 
респонденти11. споделена визия за промяна например се появява в 
протестите на млекопроизводителите, които излизат на протест за 
увеличаване на изкупните цени на млякото, но подобни действия са 
по-скоро спорадични и се появяват едва когато границата на търпи-
мост към житейската ситуация бива премината. липсва дълготрайна 
стратегия и планирани действия на съсловието за трайна промяна, 
а колективните действия в моменти на криза в повечето случаи са 
продиктувани от икономически причини и са ситуативни.

кризите представляват специален период с общо (и споделено) 
страдание и следователно – с общи (и споделени) цели за преодоля-
ването му. кризата е тази, която създава силно колективно действие 

11 вж. различни протести или опити за такива на производители и 
браншови организации, отразени в медиите: в-к „дневник“, 06.03.2008 г.: 
http://www.dnevnik.bg/analizi/redakcionni_komentari/2008/08/06/535026_
cenata_na_20_stotinki/;

в-к „капитал“, 13.03.2009 г.: http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/
2009/03/13/689075_sirene_i_mliako_za_ceniteli/;

fermer.bg, 15.02.2010 г.: http://fermer.bg/news/1269/1/jivotnovydi-
organizirat-nacionalen-protest-na-pytia-sofiia--varna-kraj-kesarevo-
v-sriada.html; в-к „дневник“, 01.08.2010 г.: http://www.dnevnik.bg/
pazari/2010/08/01/940762_mlekoproizvoditelite_zaplashiha_s_po-strashni_ot/
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и споделени (дори емоционални) чувства на колективна принадлеж-
ност „ние сме = ние сме фермери“.

извън тези периоди на криза обаче съществува очакването към 
държавата да защитава фермерите и продукцията, която те про-
извеждат, да подпомага отношенията съсловие-институции, но не 
и осъзната потребност и отговорност самото съсловие да повлияе 
върху политиките на държавата, да заяви гражданска позиция, да 
изрази публично колективните си цели чрез организирани колек-
тивни действия.

„Но ето тва е според мене за да тръгнат нещата, първо трябва 
да си промениме мисленето, … и от там да започнеме да праиме 
действията\ …Но дали ще го доживееме\…“. (Вили, �8:11-13)

3. Преходи към европа 

обединена европа провокира редица теоретични концепции и 
дебати за европейската идентичност. открояват се две по-общи ви-
зии за нейното дефиниране:

	общностна (комунитарна) или унитарна визия за европей-
ската идентичност, в основата, на която „отделната и обща 
идентичност се считат за необходимо условие за жизнеспосо-
бен европейски политически ред“;

	визия, чувствителна към разнообразието и мултикултурния 
поглед за европейска идентичност, при която обединяването, 
сходството (commonality) е заменено с интерактивно и плу-
ралистично разбиране за европейска идентичност“ (Blokker 
2008:258).

Проблематизирането и опитът от процеса на разширяването 
на европа на изток показва, че сред новите страни членки на общ-
ността като че ли преобладава комунитарната или унитарна визия 
за европейската идентичност, т.е европа се възприема като предпос-
тавено/зададено единно цяло. като че ли от тези страни се е очаква-
ло по-скоро те да интернализират вече съществуващите европейски 
норми и ценности, отколкото да допринесат за тяхното изменение 
или преобразуване. емпиричните резултати от проекта показват, 
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че на този етап на интегрирането на страната в европейското прос-
транство трудно може да се твърди, че българските фермери имат 
изградена европейска идентичност. По-скоро се наблюдават „прехо-
ди“12 към „европа като мисловно пространство“ (Schutze) чрез тех-
ните представи, възприятия и изградени образи. 

европейският контекст в биографиите на фермерите по-ско-
ро се доближава до комунитарното виждане за европа, често екс-
плицирано с изрази като „там“, „на Запад“, „те“. Подразбиращо, за 
тях събирателният образ на европа е ес като висш регулатор и „ма-
шина за политика и управление“ (Draganova, Pickard 2010).

„европейското“ в мисленето и възприятието се проявява и в об-
разността на професионалната им специфика – селското стопанство 
и затова основните европейски маркери са инструментални – ес 
се възприема като инструмент, източник на финансиране (субсидии, 
финансиране от структурни фондове, проекти и др.под.). често в 
разказите им „европеец“ е синоним на европейски пари, на субсидии 
от ес („ти си първият европеец, който взима сега европейски пари 
от / това село“. Петя, 8; 29-30).

„… да си европеец е предимство. Търгуваш свободно, излизаш сво-
бодно във Европа – / това е голямото предимство. Преди не мо-
жеш, да влезеш и излезеш свободно. Да отидеш до Германия (сво-
бодно). Това е предимството“. (михаил, 10: 33-35) 

европа като съвкупност от ценности, които имат нормативна 
(регулативна) роля (норми, регулации, законност, равнопоставе-
ност и др.) е друг дискурс от фермерските биографии. концептуа-
лизирайки европейското общество като една социалност в търсе-
нето на баланса между хетерогенност и хомогенност, съществуват 
различни нормативни подходи (Бауман, Бек и др.) за „преодоляване 
възприеманото разминаване между сходството и различието чрез 
нормативни средства“ (Krossa 2009: 257). в личните разкази на бъл-
гарските фермери образите на европа, конструирани в процеса на 
общуване, взаимодействие и информираност, се проявяват тъкмо 

12 Понятието е от теориите за ролите използвани в символния инте-
ракционизъм (бел. Р.Ж.).
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такива желани нормативни ценности за страната като „ред и закон-
ност“. кризата на доверие на тази социална група към държавната 
власт и националните ѝ институции и отношението на последните 
към тях, усещането за подценяване на техния труд и бранш е живо и 
може да се компенсира само чрез инструменти и субекти външни на 
тяхната среда (извън националния контекст). Затова европа се въз-
приема като „надежда“ (Явор, 25: 45-46), като зона за ред и закони, 
които се прилагат от/за всички; тази европа „опитомява“ бюрокра-
цията на национално и регионално ниво. тази перцепция играе ро-
лята на един от мостовете към изграждането на европейската иден-
тичност на българските фермери.

от направените интервюта с фермери досега се вижда, че има 
някакви споделени концепции за „европейското“, но те все още не 
са интернализирани, а са по-скоро външни ориентири/рамки за по-
нататъшното формиране и възприемане на общите принципи за ев-
ропейско съжителство. 

Заключение 

като всеки процес на изграждане и промяна на идентичност 
чрез „биографичната работа“ и този на българските фермери е сло-
жен, многопластов и противоречив процес. той преминава през по-
лето на техните професионални практики, състоянието и смисъла за 
самия себе си, но и в търсенето и съотнасянето с външната среда и 
„другостта“, чувството за общностна принадлежност.

 Локалната идентичност на българските фермери е много 
силна, сложна и многопластова. тя обхваща силните връзки 
на фермерите с дома и семейството, от една страна, и земя-
та, природата и земеделския труд, от друга. тя представля-
ва здрава симбиоза на принадлежност към семейната общ-
ност – предците, наследниците и партньорите, към дома, към 
земята и природата като цяло и към земеделския труд като 
осмисляне на съществуването им. За разлика от изследваните 
фермери от другите три европейски държави13, българските 

13 Уелс, Полша и Германия.
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фермери не изразяват силна идентификация с местната со-
циална общност. силно изразената локална идентичност при 
фермерите, свързана със семейството, земята, конкретни гео-
графски и природни измерения, е от различен порядък с на-
ционалната и европейската, които са по-скоро политически и 
административно рамкирани. 

 Националната идентичност се артикулира главно чрез гор-
дост от българските селскостопански продукти, своеобразни 
маркери на национално самочувствие. обратно, българските 
фермери се чувстват донякъде отчуждени от държавата си, 
дори от обществото, изразяващи се в недоверие и подозри-
телност към българското и българите. такова фрагментира-
не на националната идентичност не може да бъде обяснено с 
класическите теории за формиране на националното чувство, 
където нацията се дефинира или като взаимоотношенията 
между държавата (реална или потенциална) и нейните субе-
кти (Hobsbowm 1991:18-20) (Verdery 1996:84) или като „въ-
образената общност“ (Anderson 1983). По-скоро, липсата на 
тъждественост на българските фермери с държавата и наци-
оналното общество може да бъде обяснена със спецификите 
на социализма в България, с конкретната история на отноше-
нията между държавата и земеделците и развитието на тези 
процеси в постсоциалистическа България. 

 Българските фермери все още са в процес на изработване на 
европейско мислене и поведение чрез различни мисловни об-
рази за европа, конструирани в процеса на общуване и вза-
имодействие, отколкото да се чувстват истински европейци. 
Най-често тези образи се проявяват в събирателния образ на 
ес като висш регулатор и субект, които определя политиките, 
институционална рамка, инструмент – източник на финанси-
ране, но и на „ред и законност“ в страната. може да се очаква, 
че европейската идентичност на българските фермери ще се 
надгражда по-скоро върху локалната, отколкото върху колек-
тивната и националната им идентичност. 
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Развитие и идентичност: локални отговори 
на актуалния социален контекст (модели на 

поведение при използването на земята у нас)
Галина Колева1

със земята като икономически и социален ресурс са свързани 
съществени маркери на идентичността – национална, общностна, 
семейно-личностна. ценностното отношение и моделите на пове-
дение спрямо този ресурс, провокирани от промените в социалния 
контекст и новите знаци на развитието, са отправен пункт в тър-
сенето на обяснителни схеми за състоянието и перспективите в из-
ползването на земята от земеделските домакинства. очакванията, че 
възстановяването на реалните собственически права върху земята 
ще превърне значителна част от собствениците на земя в пазарно-
ориентирани земеделски производители, а земята – във ефективен 
пазарен ресурс, все още не се сбъдват. въпросът е защо дори при на-
личие на незает (безработен) трудов ресурс и притежавана земедел-
ска земя земеделските стопанства са по-скоро „подкрепяща иконо-
мика“, т.е. структури за самозадоволяване, отколкото пазарно-ори-
ентирани? в търсенето на възможни отговори американо-български 
екип проведе над 60 интервюта със собственици на земеделска земя 
в три области на България през лятото на 2009 г.2 Предварителни-

1 Гл. ас. д-р Галина колева, ииоЗ, БаН.
2 Проектът „What Makes a Farmer?“ е с ръководител: проф. мика 

мюърс (Mieke Meurs), американски Университет–вашингтон. теренната 
работа под работното заглавие „използването на земята от собствениците 
на земеделски земи“ е извършена с участието на българския екип: проф. 
дсн веска кожухарова; доц. д-р станка добрева; гл. ас. д-р Галина колева 
(координатор от българска страна); светла аначкова като част от догово-
ра, сключен с института по социология при БаН. в проекта участват още 
Георги Пантеров и агата казкановска от американския университет.
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ят анализ показва значимостта на традицията и социалните норми 
като фактори, движещи домакинствата при взимането на решения 
за използването на земята. Пазарната ориентация и реализация на 
земеделските стопанства се стимулира не само от икономическите 
параметри на контекста, а се подхранва съществено от социалния 
капитал и общностната идентичност. 

концептуалната рамка
Преходът в България, започнал от 1989 г. има значими социал-

но-икономически ефекти по отношение на селското развитие и аг-
рарното производство. основният законодателен документ – “ За-
кон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗсПЗЗ), 
наричан накратко Закон за земята (дв, №17 от 1991 г., впоследствие 
многократно поправян, изменян, допълван) легитимира поземлена-
та реформа. Нейното ядро – възстановяване на правото на реално 
владение, разпореждане и ползване на земята от нейните собстве-
ници (земеделската земя в България юридически винаги е оставала 
частна собственост) се очакваше да изиграе ролята на pull factor за 
експанзия на индивидуалното частно земеделско производство и 
пазарна ориентация на земеделските стопанства, за използването на 
земята като ресурс за създаване на богатство, за заетост и трудова 
реализация, за социална включеност и общностна интеграция.

в България преди 1989 г. земеделската земя основно се стопа-
нисваше в кооперативните стопанства (ткЗс) – през 1987 г. така 
се стопанисваше 86 на сто от земята, а 14 на сто се обработваше 
в личните помощни стопанства (лПс) главно за самозадоволяване 
(Нси, 1988). 

възстановяването на собственическите права върху земята до-
веде до структура на селските домакинства според притежаваната 
земеделска земя, при която 56 на сто от домакинствата притежават 
до 20 дка земя.3

3 По данни от еси „Българинът и земеделският труд – 1994“, проведе-
но като част от изследователския проект „отношението към селото, земя-
та и земеделският труд“, осъществен от проф. д.с.н. в. кожухарова, доц. д-р 
с. добрева и гл. ас. д-р Г. колева (добрева, 1997: 20).
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три модела на стопанисване на земеделската земя от нейните 
собственици се оформиха в средата на 90-те години: модел а – ори-
ентиран към частно (индивидуално, семейно) стопанисване на зе-
мята (обработва се цялата или част от собствената земя в земедел-
ското стопанство на домакинствата (Зсд), останалата част се дава 
под аренда или се изоставя); модел Б – ориентиран към колективно 
стопанисване на земята в земеделска производствена кооперация 
(ЗПк); модел в – ориентиран към смесено стопанисване на земята 
(част от нея се обработва в Зсд (без тази част да е внесена в ЗПк), а 
друга част е включена в ЗПк (добрева, 1997: 35–36). 

според начина на стопанисване на собствената земя струк-
турата на селските домакинства (според данните от споменатото 
еси, проведено през 1994г.) е следната: модел а – 52 на сто от сел-
ските домакинства4; модел Б – 28 на сто; модел в – 20 на сто (до-
брева 1997: 37). 

тенденцията на амбивалентност по отношение на формата и ор-
ганизацията на земеделското производство се улавя и интерпретира 
от изследователите. въз основа на данни от две национални репре-
зентативни изследвания, проведени през 1997 и 1999 г., авторите на-
мират, че има намаляване на дела на респондентите, които считат, че 
обработването на земята чрез кооперативи е перспективният начин 
за развитие на земеделското производство в България (52 % и 38 % 
е делът на поддържащите тази теза съответно през 1997 и 1999 г.). 
Успоредно с това се подчертава и тенденцията на намаляване дела на 
тези, които асоциират развитието в земеделието с индивидуалните 
частни стопанства и ферми (39 % към 25 %). изводът е, че нагласите 
на хората се трансформират към очаквания за подкрепящата роля на 
държавата, изразена в субсидии, защитни инструменти по отноше-
ние на такси и цени (Vladimorov and all, 2000: 34-35). държавата като 
покровител и център, който задава хоризонта на жизнените планове 

4 частното стопанисване не изключва образуването на сдружения от 
домакинства, които си помагат или обработват общо земята, без да са ре-
гистрирани като кооперация. около Ľ от домакинствата от модел а са де-
кларирали, че биха се включили в ЗПк, но в техните села към съответния 
момент не е имало ЗПк (добрева, 1997: 37). 
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и действия, остава значима ценност в спектъра на националната ни 
идентичност5. 

През периода 2002–2004 г., който се определя като преходен как-
то по отношение на активизирането на пазара на земята, така и по 
отношение на разпределението на социалните позиции на пазарните 
агенти, основни производствени структури в земеделието са аренд-
ните стопанства и земеделските кооперации. При тях тенденцията в 
развитието също е противоположна – при първите има увеличение 
както на броя, така и на размера на обработваната земя, вторите (ко-
операциите) намаляват: с 53 % намалява броят им през 2003 г. спрямо 
1998 г, съответно два пъти намалява обработваната от тях земя (видев 
и икова, 2009: 164). Заедно с тези структури към 2005 г. съществуват 
520 000 дребни земеделски стопанства със средно 6-7 дка на стопан-
ство, като продукцията отива основно за лично ползване“ (пак там). 

същевременно продължава спадът на българското земеделие: 
намалява относителният дял на аграрния сектор в брутния вътре-
шен продукт (БвП) от 13,4 % през 2001 на 7,7 % през 2007 (Нси, 
2008); рязко се съкращава производството на земеделска продукция 
в почти всички сектори – с 50-60 % от равнището преди прехода 
(славова и атанасова, 2009: 8-9). 

използваната земеделска площ (иЗП)6 също продължава да на-
малява – през 2009 г. намалението е 1,4 % спрямо 2008 г. Увеличава се 
обработваемата земя като нейният дял през 2009 г. е 62,1% от иЗП на 
страната при 59,5 % дял през 2008 г. (БаНсик).

5 егалитаризъм, етатизъм, колективистични нагласи, комуналност, па-
триархално-зависима култура са характеристики на националния манта-
литет и масовата психика, значими знаци на националната ни, в частност, 
стопанска култура и идентичност. виж р. аврамов. 2007. Комуналният ка-
питализъм. т. 1. Фондация „Българска наука и култура“, 18-20; димова, л., 
Н. тилкиджиев. 1997. Държавата като покровител – една наслоена потреб-
ност. Агенция за социални анализи. с.; Неделчева, т. 2010. идентичност и 
благополучие. в: Благополучие и доверие: България в Европа?(Сравнителен 
анализ на Европейското социално изследване (ESS) – �006/�009. съст. Н. 
тилкиджиев и л. димова, н. ред. Н. тилкиджиев. изд. „изток-Запад“, с.; 
колев, Бл. 2008. Икономическа култура. Унив. изд. „стопанство“, с. 

6 иЗП през 2009 г. е 45 % от площта на страната
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При наличието на законодателна рамка, подкрепяща частната 
собственост, поощряването на частната инициатива и предприема-
ческо поведение, насочени към използването на земята е стратегия 
за развитие и просперитет на селските райони. стратегия, която се 
подкрепя от европейските политики и фондове.

Посочените по-горе три модела на стопанисване на земята, на-
ложили се в първите години на прехода, са актуални днес, 20 години 
след поземлената реформа в условия на развиващ се пазар на земята 
и арендни отношения. изследователите се сблъскват с пъзел от ори-
ентации, нагласи и поведенчески актове по отношение на използ-
ването на земята, в който пазарно-икономическата логика относно 
земята като традиционен фактор за производство и потенциален ка-
питалов ресурс за нейния собственик нееднозначно артикулира от-
говори на въпроси като: защо земята се изтегля от кооперативите и 
след това сравнително малка част от нея се използва за производство 
с пазарна ориентация; как се обяснява регистрираният факт7, че не 
по-малко от 10 % от домакинствата, в които има поне един безрабо-
тен, както и земя, която не се използва, не произвеждат за пазара, 
с което се лишават от възможност за доходи (Mathijs and Swinnen, 
1998; Meurs, 2001). 

възможна насока за интерпретация е хипотезата за наслагва-
не на неикономически фактори (традиция, социални норми, ман-
талитет, семейно-общностни отношения) наред с икономическите 
параметри (средства за производство, труд, разходи по снабдяване 
и реализация и т.н.) и с провежданите политики при вземането на 
решения от домакинствата как да използват собствената земя. 

дълбоката връзка на българския селянин със земята е описана 
и интерпретирана от редица изследователи8. традиционната иден-
тичност на земеделския стопанин се оформя от отношението към 
земята като основа на селското битие, като средство за поминък, 
просперитет и трудов хоризонт на домакинството; като маркер за 

7 според Преброяване на земеделските стопанства (2003), проведено 
от Нси и световната банка.

8 иван Хаджийски, димитър маринов, минчо драганов, веска кожу-
харова, станка добрева. и др.
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общностна идентичност, проявяваща се в традиционната обредност, 
културните практики и междуличностно общуване. 

отчуждаването от земята като реакция на разкъсаната връзка 
между собствеността и разпореждането с нея, както и другите нега-
тивни процеси през социалистическия период – пренебрегване на 
селото и обезценяване на аграрния труд, доведоха до омаловажа-
ване значението на земята като актив на домакинството за доходи 
и заетост, до загубване на мотивацията и отношението към земята 
като ресурс за предприемаческа активност. изключена от пазарния 
оборот, земята (дворът, градината около селската къща) е ресурс 
за изхранване, за оцеляване и селищна принадлежност и в това си 
качество тя е значим маркер на традиционната селска идентичност. 
идентичност, която се удържа и е мислима чрез връзката със земята 
и като такава се проектира в мирогледната система на българина, 
в традиционната култура, обредно-ритуалната система, практики-
те в домашния бит, в трудовата активност (драганов, 1974: 115-116). 
ако приемем идентичността като „самоотнасяне на личността и/или 
общността към измерения на конкретен социален свят, в който се 
осъществяват трансформации и се специфизира погледът към ми-
налото, настоящето и бъдещето, на основата на културно наслед-
ство, памет, отношение към другия“ (Неделчева, 2010: 85), земята е 
структуроопределящ елемент от социалния свят на селянина, спря-
мо който се съотнасят и градят жизнените стратегии, поведенчески-
те модели, личния и семеен просперитет. 

възстановяването на реалните права върху земята и пазарните 
реформи създават потенциални възможности за преоткриване на 
ценността на земята като пазарен актив и ресурс за предприемаче-
ска инициатива и заетост. 

собствеността поражда личен интерес и инициатива, дава пра-
во на избори, мотивира за взимане на решения и собствено управле-
ние на обстоятелствата на живота. Постигането в съществена степен 
на автономност и контрол поставя въпроса за идентичността като 
процес на себепостигане (александров, 2005). Предприемаческият 
избор е функция на социо-културната среда и същевременно пре-
дприемаческата активност е значим фактор за нейното формиране 
и трансформиране. културите с установени либерални традиции 
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окуражават автономността и самоусъвършенстването на индивида, 
а културите с патриархални традиции ценят оцеляването и сигур-
ността като се разчита на решенията, идващи от центрове, извън 
индивида и близкото му обкръжение. в този контекст съотнасянето 
и с модерните знаци на развитието – пазарна икономика, либерални 
закони и политики, среща два типа идентичност и съответни кул-
турни модели по отношение използването на земята: традиционната 
идентичност на патриархално-зависимата култура, където тежестта 
е върху оцеляването и стратегиите по отношение на земята са в тес-
ния хоризонт на самозадоволяването в рамките на необходимото; 
а от друга страна е пазарно-ориентираната култура с хоризонта на 
стратегиите за развитие, където стремежът е към оптимизиране из-
ползването на ресурсите и максимизиране на ползите. в този смисъл 
предпочитанията и ориентацията при избора на формите на иконо-
мическа реализация са черти на идентичността и ориентири за ней-
ното удържане или трансформиране. 

търсейки информация за целите, които преследват селските до-
макинства, когато решават как да използват земята, както и за фак-
торите, които влияят върху решенията за модела на стопанството, е 
възможно да постигнем и реконструкция на идентичността, свърза-
на със земята – идентичност около модела на оцеляване (стопанство 
за самозадоволяване, „подкрепяща икономика“) или идентичност 
около модела на развитие, на максимизиране и оптимизиране на по-
тенциала (пазарно-ориентирано стопанство). 

тук ще представим някои акценти и коментари въз основа на 
информацията, събрана при теренната работа в рамките на проекта 
„използването на земята от собствениците на земеделски земи“.

Проектът
изследователският интерес при провеждане на изследване-

то „използването на земята от собствениците на земеделски земи“ 
беше насочен към собствениците на земя, които обработват (поне) 
някаква част от нея, което изключва модел Б (земята е изцяло дадена 
в коорперации) от изследователския фокус. 

с оглед целта на проекта, а именно да допринесе за по-добрата 
целева насоченост на политиките в подкрепа на развитието на земе-
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делските стопанства като пазарни структури, теренната работа беше 
насочена към получаване на информация относно: а)целите, които 
преследват домакинствата, когато решават как да използват земята 
си: икономически цели – повече продукция за повече доходи, пазар-
на реализация, заетост; или неикономически цели – поддържане на 
определен стандарт и степен на задоволеност, подържане на тради-
ции и удържане на идентичността на селяни, свързани със земята; 
б)факторите, които влияят на поведението на домакинствата с оглед 
на поставените цели и кои от тях са про-пазарни, т.е. допринасят за 
най-интензивна и доходоносна употреба; в)нагласите към модела на 
стопанството (пазарна ориентация или продуктова ориентация за 
самозадоволяване).

с оглед покриване диапазона на условията за обработване на 
земята в България, интервютата9 проведохме в три различни ре-
гиона – област враца (равнинен, предимно зърнопроизводителен 
район); област Ямбол (полупланински район с предимно нискока-
чествени земи и животновъдство); област Пазарджик (интензивно 
земеделие, традиционни култури (например цветя, отглеждане на 
рози). във всяка област избрахме по три общини, а във всяка общи-
на по 3 села, в които провеждахме интервютата. Насочихме се към 
домакинства, в които има хора в трудоспособна възраст [26 % от 
домакинствата, които притежават и обработват земя нямат членове 
в трудоспособна възраст (мНд, 2003)] и домакинството обработ-
ва поне част от земята си. Приложихме метода „снежна топка“ при 
избора на домакинствата. в този смисъл нямаме случайна извадка, 
а по-скоро дирижиран избор на домакинства, обработващи земя в 
стопанства с различна ориентация (произвеждащи изцяло за паза-
ра; само за собствени нужди; основно за собствени нужди, но и за 
пазара). 

9 Проведохме 66 интервюта с дребни собственици на земя (в България 
има около 1300 000 дребни собственици на земя). Няколко от интервютата 
не бяха пълни, поради отказ от страна на интервюирания да отговаря на 
повече въпроси, поради което приехме 59 интервюта за информационна 
основа на последващите анализи. 
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Резултати и коментари
По-нататък в текста стъпваме основно върху проведените 21 

интервюта в област враца (общини: мездра, Бяла слатина и враца), 
както и върху част от интервютата, проведени в област Пазарджик 
(общини: стрелча и Пазарджик). 

1. Как се използва земята
и трите модела на стопанисване на земеделската земя от нейните 

собственици съществуват в област враца, която традиционно е зър-
нопроизводителен район, по-скоро равнинен, което благоприятства 
механизацията (условие за наличие на по-големи арендатори). след 
1989 г. използваните площи намаляват и към момента съставляват 
около 45 %. Подобен е процентът на земята, която се обработва ин-
дивидуално в земеделски стопанства. има изоставени земи и при-
чините за това според отговорите на респондентите са: разпокъсани 
участъци, отдалечени и разхвърляни, неудобни както за собствена 
обработка, така и за аренда10. друга група причини са свързани с не-
уредени собственически права – семейни спорове, съдебни разходи, 
разходи по разделяне на парцели. тази земя обикновено не се споме-
нава в интервютата, тя е „отписана“.

 Стопанства с ясна пазарна ориентация (за основни доходи 
и заетост) –намерихме 6 примера в област враца, различни по голе-
мина и форма. Някои от тях: 

	Голямо стопанство за зърнопроизводство, поддържано от 
двама братя (28-годишни близнаци) в община Бяла слатина: 
обработват се 2000 дка, от която 80 дка е наследствена земя, 
380 дка допълнително закупена, а останалата е взета под арен-
да. Намеренията са за закупуване поне на още 1000 дка земя. 

	арендатор-зърнопроизводител (община враца) – обработ-
ващ общо около 4200 дка земя, от която 1250 собствена – на-

10 разпространена практика и в трите области е взимането на земя 
„под наем“, но без да се плаща за това – няма договори, в някои случаи 
собствениците не знаят, че земята им е „взета“. тази ситуация се благопри-
ятства от неуредени юридически права върху земята, от липсата на скици 
и на контрол, поради което земята се изоставя. около 1/3 от земеделските 
площи у нас (около 10 млн. дка) се обработват без правно основание (в-к 
Пари, 2010).
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следствена и закупена) и поддържащ голяма животновъдна 
ферма (200 животни). Закупени постройки (хамбари, обори) 
при ликвидирането на ткЗс, и с стартов паричен капитал от 
дъщеря, работеща в чужбина.

	малко стопанство (община мездра), ориентирано към мле-
копроизводство (3 крави и телета). един член от домакин-
ството работи на пълна заетост, има образование по живот-
новъдство. общо се обработват 37 дка (17 дка е собственост 
на домакинството, 20 дка – взета «под наем»). Земята е цен-
ност, стълб на житейска сигурност: „В: Имаш ли намерение да 
продаваш земя? о: Не! Земя и дом се не продават!“ 

	семейна ферма за зеленчукопроизводство (община враца) 
– домакинство от 3 поколения, обработват 20 дка собствена 
земя за зеленчуци (картофи) за пазара. двама души на пълна 
заетост в това производство, един от тях е регистриран земе-
делски производител. семейният капитал е основен фактор. 

 Стопанства за самозадоволяване, но и частично за продажба 
(„подкрепяща икономика“ – допълнителна заетост и допълни-

телни доходи) – 4 примера в област враца. 
обща характеристика при тях е, че основната заетост на члено-

вете на домакинствата в трудоспособна възраст е извън земеделско-
то стопанство, но доходите от нея не достигат. в две от домакинства-
та продукцията е за лични нужди, и частично за продажба, в един от 
случаите се продава, само ако има излишък. Някои от случаите:

	домакинство, обработващо 12 дка собствена земя и около 100 
дка земя, взета от различни хора „под наем“ (но без да плащат 
реално наем). отглеждат люцерна и зърно както за изхран-
ване на собствените животни, така и за продажба. имат на-
мерение да обработват повече земя, въпреки че в момента е 
скъпоструващо. 

	домакинство, използващо всичката си земя (45 дка) за фу-
раж за добитъка в стопанството (2 крави и 4 кози), както и 
за голяма градина (зеленчуци, плодове). Продават фураж, но 
само когато има излишък. Нямат намерение за разширяване, 
защото „земеделието е за големи размери“. регистрирани като 
земеделски производители. 
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	домакинство от 50-годишна двойка и безработен син, който 
има частична заетост като тракторист. отглеждат животни и 
1 дка зеленчуци за собствени нужди. Продават зеленчуци и 
мляко, когато има излишък. Не биха могли да преживяват без 
дохода от продажбата, но няма да се разширяват. 

 Стопанства само за собствени нужди – останалите 11 интер-
вюирани домакинства в област враца. 

една част от тези домакинства биха могли да произвеждат пове-
че, ако имат трудов ресурс в подкрепа (например живеещи в града 
деца). в други случаи – в 3 от домакинствата – има безработни чле-
нове в трудоспособна възраст, които обаче не искат да се занимават 
със земеделие – търсят по-сигурна, по-доходна работа. други пет до-
макинства имат необходимите ресурси, но са доволни да произвеж-
дат толкова, колкото им е необходимо – степента на задоволеност в 
рамките на домакинството е субективно поставената преграда пред 
по-интензивно и доходоносно използване на земята. в един от слу-
чаите (обработване на земя за производство на зърно за изхранва-
не на животни) изявен мотивиращ фактор е семейната традиция на 
привързаност към животните: бащата също е отглеждал крави), а 
цената е това икономическо условие, което би ориентирало стопан-
ството и към пазара: „Хората ми казват да продам кравите, от тях 
не се печели. Ако ги продам, трябва да се преместя“. също така: „Те 
ни хранят, ние не сме гладни“. На въпроса как решават колко земя 
да обработват, родителите, занимаващи се със земята, отговарят, че 
това са финансовите условия, както и трудовият ресурс: „Когато си-
нът завърши и цените са по-добри, може и да увеличим производ-
ството“.

три домакинства са опитали пазарна ориентация, но впослед-
ствие се отказват. При два от случаите – част от продукцията са про-
давали, запазвайки основната си заетост извън земеделието. считат 
предприемаческия си „експеримент“ за неуспешен: „земята само 
смуче пари, тя не създава доход“ и ограничават стопанството си за 
собствени нужди, а земята дават под аренда. едното от домакинства-
та би опитало отново частична пазарна ориентация, след като децата 
завършат. в третия случай, мъж с единствена заетост като произво-
дител на мляко (обработва 100 дка и отглежда 60 крави, силно при-
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вързан към тях), спира продажбата на мляко, поради неплащане от 
страна на изкупвачите (мандрите). При промяна на ситуацията, би 
се ориентирал отново към пазара.

едно обобщение относно поведението и движещите мотиви 
(цели, ценности, ресурси), води до следните изводи:

• разширяване на дейността, оптимизиране:
домакинствата, които използват земята си, за да произвеждат 

изцяло за пазара, действат като предприемачи – поемат рискове в 
среда, която се стремят да „усвояват“, за да реагират на промените 
и да се възползват от възможностите и инструментите, които пред-
лага. Говорят уверено за цени, пазари, разходи, програми, кредитни 
възможности. внимателно и отговорно организират дейността си с 
оглед нейното оптимизиране. Приемат пречките и трудностите като 
част от средата. дори провалените фермери могат да се разглеждат 
в светлината на оптимизатори – експериментират и правят извода, 
че пазарната ориентация не работи за тях и за момента се фокусират 
върху производство за собствени нужди.

• Граници на разширяването:
основните ограничители за дейността, и в частност за пазарна-

та ориентация, са недостигът/липсата на трудов ресурс и техника, 
а не толкова ограниченият пазар и пазарните инструменти (кредити, 
наемни/арендни отношения, изкупуване): „бихме произвеждали по-
вече, ако имахме хора“; „не съм способен да работя, нямам физически 
възможности“; „ нямам машини“. Поради липсата на трудов ресурс 
някои от домакинствата търсят възможност за ефективно използва-
не на земята като я дават на аренда. други наемат временно работна 
ръка, когато собствените сили не стигат – при тях икономическата 
възвръщаемост е по-силният фактор за разширяване или огранича-
ване. това, което ги крепи да продължават да произвеждат за пазара, 
е „да можем да си върнем разходите“ (2 стопанства за интензивно 
земеделие, община Пазарджик). 

Поведението спрямо банки, държавни субсидии, финансиране 
по европейски програми е значим показател за наличие на нагласи 
и ценности, насочени към развитие или към оцеляване. три от ин-
тервюираните 21 домакинства в област враца са взели кредити, за 
да развият стопанствата си като пазарни. едно от стопанствата (на 
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двамата братя-арендатори) е подпомогнато от европейска програма. 
масовият случай е получаването на субсидии за декар обработваема 
площи. Хората обясняват неактивното си отношение към външни 
финансови източници с недоверие към тях, липса на информация, 
закъснели плащания, бюрокрация, несигурност и страх (невъзмож-
ност за погасяване на вноски, негативните примери). в това отноше-
ние българският земеделец е консервативен, традиционалист – раз-
чита на собствените сили и възможности. 

Цените са по-значим проблем за домакинствата, които частич-
но имат пазарна реализация или се въздържат да правят нещо пове-
че, както и за тези, които не продават. този аргумент изглежда слаб 
на фона на домакинствата, ориентирали стопанствата си към пазара. 
По-вероятно тук надделява традиционната идентичност, затваряне 
в рамките на познатото и сигурното, липсата на знания и подготов-
ка, на търговски и предприемачески нюх (три домакинства изоста-
вят земя, въпреки че имат трудов ресурс и потенциал).

• традицията, социалният капитал:
Поколенческата приемственост, семейно-общностната интегра-

ция са решаващ фактор за реализиране на стратегии, ориентирани 
към развитие. традицията се споменава от респондентите като ре-
сурс, като благоприятстващо условие. всички интервюирани със 
стопанства с ясна пазарна ориентация оценяват традицията („пра-
вят това, което са правили преди тях“) като фактор за пазарната 
ориентация в две насоки: а) като мотивация за дейността; привърза-
ност към земята и животните; б) като източник на познание – уме-
ния, практически знания и опит, сръчност и нюх. родово-семейната 
памет, усвоените образци на поведение и отношение към средата са 
силна страна в идентификационната система. Примерите: домакин-
ство от потомци на българите-градинари, известни в европа в нача-
лото на миналия век; домакинства, съхранили опита от земеделието 
при акордната система при социализма и „неформалната пазарна 
ориентация“ на лПс; домакинства, ориентирани, привързани към 
земята по силата на семейната традиция, предавана от баща на син. 
какво кара например двама млади мъже, завършили висше иконо-
мическо образование („счетоводство и контрол в София“) да пред-
почетат фермерството на село? 
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„В: Как така се ориентирахте към земята?

о: Ние от малки се занимаваме. обработваме сега около � �00 де-
кара земя в Алтимир. Ние сме двама близнака, ергени сме, не бър-
заме да се женим, въпреки че ни натискат, ама зор нямаме. През 
последните 5-6 години сериозно сме се захванали за тая работа… 
Преди майчето и татко се занимаваха със земята – но те с по-
малко – 500 дка.

В: Как решихте?

о: Татко ни закърми с тая идея, в смисъл още като малки ни е 
закърмил с тая работа“

* * *

„В: Доходът ли е това, което те кара да правиш това – да обра-
ботваш земята ?

о: Не, просто е това, на което съм научен, когато съм бил млад.“

При непазарно-ориентираните домакинства традицията също 
поддържа ангажирането със земята, това е условие за ограничаване 
на изоставената земя, дори при ниска възвръщаемост на положени-
те усилия. 

„В: Ако се откажете, какво ще правите със земята?

о: „о, ние не можем да оставим земята, тя е наша. Ще намерим 
начин да се грижим, да отглеждаме нещо. Ще я работим, какво-
то и да стане.“ (мъж, отглеждащ животни и обработващ земя за 
фураж, отказал се да продава мляко)

от всички наблюдавани случаи в един само се споменава тради-
цията като пречка, неудобство, но в смисъла на липса на традиция: 
„Ние нямаме традиция в това производство“ (домакинство, риску-
вало с отглеждане на ягоди). 

респондентите от всички ориентирани към пазара домакин-
ства от община Пазарджик, занимаващи се с интензивно земеделие 
(оранжерийно отглеждане на зеленчуци и цветя), както и тези от об-
щина стрелча (розопроизводство) споменават традицията в района 
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и в семействата като ключов момент, „самоподразбиращ се мотив“ 
за решението как да използват земята. 

търсенето на идентичност по пътя на себеизследване и се-
бепознаване в общуването със семейството и най-близкия род-
нински кръг (семейният социален капитал) e от съществено зна-
чение за усвояване на ценности, умения, социално ангажиране. 
съвместната дейност на поколенията е успешна стратегия за из-
ползването на земята като предприемачески ресурс, като сфера на 
трудова заетост, личностна и социална реализация, за общностна 
интеграция. 

В: Семейството е най-важното нещо за работата, така ли е?

о: Разбира се, не само за работата, щом има разбирателство 
значи работата върви и семейството върви. Без разбирателство 
нищо не става.

В: можем ли да кажем, че семейството е един от факторите, 
който ви стимулира?

о: Еми, това е най-големият фактор, най-големият. Значи като 
се обединихме всички и виждам, че всичко ни е наред, децата са 
добре и работят, на мен ми е приятно, добре ми е.и така ми се 
иска да се разширяваме. Ако те се дърпат на една страна, ние на 
друга – какво желание ще имаш да работиш. За какво да ходя на 
работа като не вървят нещата“ (домакинство от три поколе-
ния, всички участват в работата, свързана със земята, с. охо-
ден, община Враца).

Предложеният тук първичен прочит на част от получената ин-
формация от проведените интервюта очертава и оптимистични, и 
песимистични насоки за изводи, както и акценти към решения и по-
литики. оптимистичният отговор е стабилизацията на дребните 
пазарно-ориентирани стопанства относно използването на земята 
(за някои дори количеството земя в употреба се увеличава). Земята 
се разпознава като ресурс за богатство, за кариера и доходи. тя ос-
тава традиционна ценност, свързващо звено в трудовото и социално 
битие на селските жители, последното нещо, с което те ще се разде-
лят („земя не се продава – след това ще стоиш гладен“). дори, когато 
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не се използва – изоставена е – важното е, че я има. При различните 
варианти на използване земята е средство за производство, за оце-
ляване, стабилизиране или проспериране на домакинството, за под-
държане на социалните връзки и общностна принадлежност. сред 
факторите, които подкрепят и мотивират по-рационалното използ-
ване на земята значима тежест имат традицията и поколенческата 
приемственост, социалният капитал, общностната интеграция. Пе-
симистичният отговор: намаляване на размера на използваната 
земя (за близо половината от интервюираните домакинства в област 
враца; и изоставяне на земя в 4 случая). собствениците са в капана 
на различни зависимости и борби на интереси. липсата на ресурси 
(трудови, финансови, материални) затваря интереса към земята в 
рамките на оцеляването и самозадоволяването. 

Не се откроява перспективата за бъдеща заетост чрез използване 
на земята от страна на младите поколения – по-младите ни респон-
денти, имащи в повечето случаи основна заетост извън земеделието 
и обработването на земята, обикновено само помагат при логистич-
ните дейности (снабдяване и организация, транспорт и реализация, 
управление на техниката); същинският земеделски труд по обработ-
ката на земята и отглеждането на култури и животни се извършва 
от възрастното поколение в пенсионна и над-пенсионна възраст. 
младите не виждат ефективни подкрепящи политики и институци-
онална среда, нямат усещане за сигурност в несигурния (зависим от 
природа) земеделски труд. 

въпреки процесите на отчуждаване от земята, свързани със со-
циално-икономическите специфики на развитието от недалечното 
минало, както и със съвременните знаци на развитието в хоризонта 
на пазарна икономика и глобализационни процеси, земята запазва 
своята значимост на ресурс и маркер за идентичност.
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Българска национална идентичност  
и ценности

Васил Проданов1

в тази работа формулирам два основни типа отношения между 
национална идентичност и ценности, в частност морални ценнос-
ти – сакрално-профанно и рефлектирано-нерефлектирано. Ще се 
спра последователно на всяко от тях.

�. Българската нация и отношението сакрално – 
профанно

става дума за ролята на нацията и съответно националната 
идентичност като висша ценност, легитимираща останалите въз-
можни ценности. За да можем да разберем връзката между ценности 
и идентичност на една общност, ще разгранича няколко опозиции: 
абсолютни ценности и самоочевидни ценности, дължими и недъл-
жими ценности, рефлектирани ценности и нерефлектирани ценнос-
ти, рефлектирана идентичност и нерефлектирана идентичност. 

За да разберем тези опозиции следва да имаме предвид най-на-
пред класическото разделение на ценностното пространство, фор-
миращо определена общност между крайни ценности (цели сами по 
себе си, най-висши ценности) и инструментални ценности, които се 
обосновават чрез крайните ценности и са средство за достигането на 
крайните ценности. именно съвкупността от крайни ценности, ко-
ито се разглеждат като нещо, което придава смисъл на цялата наша 
дейност, като най-висши, като конституиращи индивидуалното и 
колективното аз има дължим характер в една общност и е основа за 
самоописанието на тази общност.

1 Проф. д.ф.н. васил Проданов, ииоЗ, БаН.
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– те играят ролята на своеобразно сакрално пространство, на 
съвкупност от образци за това какви трябва да бъдат и към какво 
трябва да се стремят отделните членове на една общност.

– Утвърждават се чрез съвкупност от символи, ритуали, канони, 
образи на герои, светци, исторически митове, места на паметта, ха-
рактеризиращи съответна общност.

– опитите за тяхното заличаване, унищожаване се възприема 
като светотатство, като накърняване на най-доброто, най-същност-
ното на тази общност, като удар по нейната идентичност.

– в ситуации на избор между различни ценности се предпола-
га, че човек трябва да избере именно тези висши ценности и в този 
смисъл, ако е необходимо, да се жертва за тях. във възприятията за 
нация и национално например това е „отечеството“ или неговата 
„свобода“ и при типична такава алтернатива, например, Ботев ще 
каже, че „после отечеството най-много обича венета“.

– това са рефлектирани от обществото ценности. то притежава 
система от социализационни механизми, чрез които се опитва да ги 
утвърждава в идентичността на младите хора. системите на възпита-
ние и образование на модерните държави играят именно тази роля.

– тези ценности имат легитимираща роля за действието на раз-
личните властови институции.

– възможно е едно общество да има повече от едно такова са-
крално пространство, които да съсъществуват едно до друго и това 
от своя страна да води до противоречивост, разминавания в иден-
тичностите. такава роля може да играе религията и това, което се 
възприема като дадени от бога ценности, но с процеса на секулари-
зация същото сакрално пространство се заема от нацията и наци-
оналната държава – нещо, което правят още французите по време 
на революцията, когато създават своята гражданска религия, която 
поставя на първо място в ценностните им приоритети френската на-
ция и разума.

когато се опитаме предварително да анализираме идентичност-
та и ценностите в България можем да отбележим предварително три 
основни особености на структурата на неговата ценностна система.

Първата е, че закъснялото развитие не успява да формира сил-
на инструментална рационалност, която предполага дълго пазарно 
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развитие и това се вижда от недостатъчната ефективност на различ-
ни институции.

втората е, че цикличният характер на модерната българска ис-
тория, радикалната промяна на модела на догонваща модернизация 
през периоди между четири и шест десетилетия води до радикални 
промени в сакралните пространства, което не дава възможност да се 
утвърдят и действат с достатъчна сила, предполага съсъществуване 
на различни сакрални пространства. разделението между сакрално 
и профанно в българското общество има много по-малка регулатив-
на сила отколкото в други страни.

третата особеност е липсата на традиция на силно религиозно 
ценностно пространство, както можем да открием в други страни. 
традиционната българска аграрна култура е регулирана от тради-
циите и обичайните регулатори на малките селски общности, а не 
толкова от религията. 

възраждането води до формирането на българската нация като 
цел сама по себе си, за която може да се жертва живота, така както 
по-рано християните са били готови да жертват себе си за бог. Но бо-
гът не играе ключова роля в българската ценностна система, а непо-
средствената аграрна общност. Българското национално освобож-
дение започва наистина с религиозната независимост, но началото 
на тази независимост е извършено под лозунга „долу патриарха, да 
живее султана“ и институционалната национална църква всъщност 
е само път към изграждане на нерелигиозна национална идентич-
ност. църквата има по-скоро ролята на просветител и се съчетава 
по своеобразен начин с идеите на просвещението и модерността. 
тя се разглежда като носител на знанието чрез кирил и методий и 
чрез „история славянобългарска“. така възраждането извежда бъл-
гарина от регионалната и местна основа на формиране на ценностни 
структури, опиращи се на традицията и на локалното обществено 
мнение и подчинява основни ценностни структури на идеята за на-
ция, в името на която може да се жертва всичко. и първоначалното 
натрупване на капитала, всъщност, у нас се съпровожда с много ак-
тивна филантропна дейност в името на нацията.

Проблемната ситуация в нашата страна е, че в модерната ни 
история се сменят различни сакрални пространства, легитимира-

Българска национална идентичност и ценности



110

щи съвкупността от ценности на гражданите и този плурализъм 
десакрализира всяка сакралност. общо бих формулирал четири та-
кива пространства. това са: (а) нацията като висша ценност, (б) ко-
мунизмът като висша ценност, (с) либералните права и свободи като 
висша ценност и (д) идеализираният образ на европа като висша 
ценност. в момента всички тези конкуриращи се сакрални прос-
транства, легитимиращи власт са в криза, макар и в различна степен 
и това създава проблеми с употребата на властта.

2. Рефлектирано-нерефлектирано  
във възприятието на националната идентичност 
чрез ценностите

ценностите се свързват с национална идентичност при търсене-
то на отговор на въпроса „Кои сме ние?“, а също така и при опитите 
ценностно да се дефинира идентичността. тази връзка може да бъде 
рефлектирана, т.е. за нея да се конструират различни модели и пред-
стави в публичното пространство, но може да не бъде рефлектирана, 
т.е. да действа като готови нагласи за поведение в типични ситуации, 
пренасяни чрез системата на социализация. цялостното формира-
не и функциониране на хуманитаристиката и функционирането ѝ в 
публичната сфера и масовото съзнание предполагат интерпретации 
на въпроси от рода на „кои сме ние?“ и „какви сме ние?“, какви са 
достойнствата и недостатъците на българина, които предпоставят 
пък определен тип поведение. рефлектирането става с развитието на 
модерната национална култура, чрез образците на националната ис-
тория, чрез възприятията за успехи и провали на нацията като цяло, 
чрез националната литература. в много отношения такъв е характе-
рът на традиционната народопсихология и публицистика от антон 
страшимиров през иван Хаджийски до марко семов, Георги ми-
шев, стефан цанев, от иван вазов до антон дончев. 

в тези масови самовъзприятия има множество илюзии и мито-
ве. между различните конструкции за „най-типичното“ у българина 
има противоречия и несъответствия, функционира разнообразие 
от модели, които се активизират в публичната сфера в различни 
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контексти. Най-характерният от тях е за колективизма на българи-
на, идващ както от патриархалната традиция, така и от опитите за 
утвърждаване на „социалистически колективизъм“ по времето на 
държавния социализъм. това самовъзприятие има две крайности, 
свързани съответно с доминирането на позитивна и на негативна 
идентичност. доминирането на позитивната идентичност намира 
израз в мегаломания, комплексирано свръхвеличаене на „славното 
минало“ и добродетелите на нацията, докато негативната идентич-
ност предполага негативни представи за своите дейности и за себе 
си, самосъжаление и самооплакване. Първото доминира във време-
на на възход, на устойчиво продължително развитие, както е в пе-
риода преди Първата световна война и между 60-те и 80-те години 
на ХХ век, а второто – във времена национални кризи и катастрофи, 
както става между двете световни войни и в условията на българ-
ския катастрофичен „преход“ след 1989 г.. 

образът на негативна идентичност е доминиращ в момента. ти-
пичен пример в това отношение е статията от 10 юли 2010 г. на Ясен 
Бориславов „омразата в България е като вечния двигател“.2 в нея 
като първа основна характеристика на българина се формулира ом-
разата и нейните корени се търсят в Ботевите фрази „силно любят 
и мразят“, „злобна памет“, „сърце зло в злоба обвито“ през мястото 
на омразата в българския фолклор и думите на иречек, че българ-
ският политически елит след освобождението е „котел на вещици“ 
до посветеното на Пенчо славейков вазово стихотворение „Болната 
змия“, в което шокира стихът „влечуга болна, озлобена гад, с душа 
изгризана от злоба“. селото мрази града, младите – старите, леви-
те –десните, народът – елита и пр. втора основна характеристика е 
безсрамието, което видимо не само в тв реалитата, но особено във 
властта. Безсрамието е превърнато в полуофициална норма на пове-
дение. третата характеристика е лицемерието – българинът се гор-
дее с неща, в които не вярва. киселото мляко и саламуреното сирене 
се обявяват за национални богатства, но са правени от вносни суро-
гатни суровини. Паметната плоча на константин кирил Философ в 

2 Бориславов, Ясен. омразата в България е като вечния двигател. 
в. сега, 10 юли, 2010 г.
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рим е с правописни грешки. Българският елит хем демонстрира, че 
обича България, хем мечтае да я напусне или да изпрати децата си в 
чужбина. всичко това рязко снижава солидарността сред българите 
и националната идентичност вместо да обединява българите по-чес-
то ги разделя.

Наред с рефлектираното равнище, на което българските инте-
лектуалци и политици формират колективни „аз-концепции“ за 
това какво представлява българинът, има и едно второ равнище на 
функциониране на ценностите, което само по себе си е нерефлек-
тирано и играе ролята на суров материал, който се интерпретира и 
реконструира на рефлективното равнище на културата. това са раз-
лични съвкупности от ценности, характеризиращи общите нагласи 
и културата на една нация. те са проучвани в съвременния свят чрез 
различни сравнителни изследвания на ценностите и едно от най-из-
вестното от тях е свързано с четирите показателя на Хофстеде. така 
става възможно сравнението между различни култури и очертаване 
на дистанциите между тях. следва да се каже, че между рефлекти-
раното и нерефлектирано равнище съществува взаимовръзка, но и 
различия. рефлектираното равнище се формира от предходната ис-
тория и цялостното функциониране на публичната сфера и в него 
има много митове, докато нерефлектираното равнище може да бъде 
констатирано само при емпирични и най-добре при сравнителни 
изследвания със съответни количествени показатели. с възхода на 
емпиричните изследвания през последните години има тенденция 
на сближаване на тези равнища. 

има натрупан емпиричен материал от различни изследвания, на 
основата на които може да се правят вторични анализи и съпостав-
ки – изследвания на тромпенаарс и Хампдън-търнът, силгиджян 
и колектив, давидков, института „иван Хаджийски“, колективите, 
правещи европейското изследване European Value Survey. Ще обърна 
внимание на десет български специфики в ценностно отношение.

2.1. Пренебрегване на универсалните норми за сметка на лични-
те обвързаности

опозицията универсалистично срещу партикуларно на тропме-
наарс и Хампдън-търнър дават обяснение защо в България е попу-
лярна шопската фраза „Законът е врата у поле, кой е луд да минава 
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през него. Поставен пред избора да се съобрази с някаква всеобща за 
всички норма или да подкрепи близък човек или своята група, неза-
висимо че нарушава нормата, българинът по-често е склонен да реши 
нещата партикуларно, в разрез с нормата. Фокусът е повече върху 
взаимоотношенията, отколкото върху правилата. Юридическите до-
говори по-трудно се спазват и има склонност да бъдат променяни. 
следствието е, че у нас съдебната система няма тази ефективност, 
каквато има например в държави, където доминира общата за всич-
ки норма, а не заобикалянето ѝ. това обяснява и защо системата на 
„връзките“ и „вторите мрежи“ у нас бе така популярна по времето на 
социализма. Най-типични държави със склонност към придържане 
към универсалните норми са Швейцария, саЩ, канада, ирландия, 
Швеция, австралия, великобритания, Холандия, Германия. доста 
преди нас в това отношение са унгарци, румънци, поляци.3 липсва 
в масовото съзнание устойчива идея за „категоричен императив“ и 
терминални ценности, които са абсолютни и е недопустимо да се на-
рушават. липсва и дългото съществуване на модерна държава със 
силни законови институции, които да създадат уважение към зако-
на. съсъществуват няколко такива типа терминални ценности, кои-
то са били доминиращи на различни етапи, но в момента нито една 
от тях не е достатъчно силна и поведението е по-скоро ситуативно и 
целесъобразно отколкото целерационално. 

2.2. Некооперативен индивидуализъм
съществуват изследвания по различни методики на отношение-

то между индивида и групата, на индивидуализма и колективизма на 
българина в сравнение с други култури. По методиката на тромпе-
наарс и Хампдън-търнър се задава въпрос дали повечето индивиду-
ални свободи и възможности или повечето грижи за другите ще по-
добрят качеството на живот на хората, 59 % (толкова е и процентът 
при поляците) от българите предпочитат индивидуалната свобода 
и в това отношение те са по-индивидуалисти от белгийците (57 %), 
унгарците (54 %), германците (53 %), ирландците (50 %), гърците 
(46 %), португалците (44 %), французите (41 %). Българите поради 

3 вж. тромпенаарс, Фонс и чарлз Хампдън-търнър. да, се носиш по 
вълните на културата. с., изд. класика и стил, 2004, с. 41–70.
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това очакват много повече индивидуално признание и индивидуал-
но заплащане за своята дейност, за разлика например от японците 
или французите, които са по-склонни към признание заедно с дру-
гите, а не индивидуално. Забележителното е, че ако при българите 
79 % от анкетираните държат на индивидуално признание, то при 
американците този процент е 72 %. При българите също е много ви-
сок процентът на онези, които смятат, че по принцип хората трябва 
да носят индивидуална отговорност, а не за различни простъпки да 
се търси отговорност на цялата общност, в която са включени – 59 % 
от българите смятат така, докато при японците – 32, германците този 
процент е 36, финландците – 38, белгийците и холандците – по 43, 
ирландците – 45, испанците – 46 %. интересното е, че акцентът вър-
ху индивидуалната отговорност в русия (69 %) е доста по-висок от 
този в саЩ. 4 това е и едно от обясненията на различията между 
съветската и японската догонващи модернизации – независимо от 
общите лозунги за колективизъм в сталинова русия заплащането е 
силно индивидуализирано и диференцирано, а в Япония то зависи 
в максимална степен от достиженията на колектива. По методиката 
на Хофстеде общият индекс на индивидуализъм определя също бъл-
гарската култура като преобладаващо индивидуалистична. индиви-
дите избират личните си привързаности и приятели на основата на 
сходни интереси и симпатия, а не под натиска на групата. индиви-
дуалистичните ориентации имат надмощие и се противопоставят 
на стремежа за социална интеграция. Поддържането на чувството 
за принадлежност и вярност към групата се оценява като по-ряд-
ка културна практика. социалният статус се придобива на основата 
на индивидуални достижения, а не поради лоялност и възраст. При 
това с нарастването на образователното равнище индивидуализмът 
нараства, като той е най-голям в софия. 

в същото време обаче следва да се има предвид, че са възможни 
различни типове индивидуализъм. За разлика от развитите стра-
ни обаче това не е конструктивен индивидуализъм, т.е. „хоризон-
тален“, придаващ значение на равенството, а неконструктивен, 

4 вж. тромпенаарс, Фонс и чарлз Хампдън-търнър. да се носиш по 
вълните на културата. с., изд. класика и стил, 2004, с. 72–89.
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придаващ значение на властовите йерархии и неравенства. в саЩ 
индивидуализмът е свързан с наличието на по-високо равнище на 
национален капитал, улесняващ работата в група, работата в екип, 
кооперирането на усилия, докато ниското равнище на социален 
капитал у нас възпрепятства този процес. счита се, че индивиду-
ализмът се появява и разгръща в страни, в които започва ранно 
капиталистическо развитие и то е достатъчно дълго, има висока 
степен на урбанизация и дълъг период на индустриализация, а оце-
ляването дълго време е зависимо преди всичко от индивидуалната 
инициатива.5 У нас обаче имаме относително късно икономическо 
развитие и ниско равнище на икономически просперитет. освен 
това не може да се каже, че оцеляването е зависило дълъг период 
от оцеляване в резултат на индивидуална инициатива. то е в много 
отношения резултат на една двойствена ситуация, свързана от една 
страна с взривно разрушаване на старите селски и патриархални 
структури в средата на ХХ век, а от друга – със заместването им с 
големи формални йерархични организации в една обществена си-
туация на ниска степен на конкурентност, при която оцеляването 
не е свързано с индивидуална инициатива, а с позицията във влас-
товата йерархия.

това, което отличава нашият индивидуализъм е, че той не е 
свързан с идеята за конкуренцията, в която всеки получава онова, 
което заслужава, каквато е традицията на възприятие в англосак-
сонските страни и в северна европа.6 известно е, че в по-колективи-
стични култури като тези на Япония или на Франция и Германия съ-
ществуват силни преразпределителни системи, в които и чрез които 
се оценява и общността, но не и индивида. У нас обаче нямаме нито 
японската и френска колективистичност, нито англосаксонският 
индивидуализъм и затова и едната и другата система се натъкват на 

5 вж. давидков, цветан. Национална и организационни култури. с., 
2009, с. 115.

6 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. Подоб-
ни и различни в рамките на българската култура. – в: Годишник на софий-
ския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, книга 
Психология, 2004, том 96, № 1, с. 23–29.
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препятствия.7 това обяснява много специфични особености на бъл-
гарския индивидуализъм. 

Първо. Затрудненията при създаването на общности на екипен 
принцип на основата на взаимна лоялност и отговорност, както и 
лекотата, с която се разпадат вече създадени организации и общно-
сти. Неслучайно в България на определен етап имаше 400 партии, 
повече от колкото във всяка друга страна на човек от населението. 

второ. трудностите в носенето на колективна отговорност 
обясняват защо в общите площи в блоковете и около тях имаме това 
ужасно състояние и защо току що създаден Законът за етажната 
собственост се преправя, защото не работи и не може да намери дос-
татъчно ефективен правен механизъм, чрез който да принуди бълга-
рите да си сътрудничат. 

трето. Затова и преносът на институции на солидарността в пен-
сионната и здравната система от Западна европа у нас е проблемати-
чен и масово бягството от такава солидарност, свързано с неплаща-
нето на осигуровки или осигуряването на базата на минималната, а 
не на реалната заплата. този индивидуализъм създава предпоставки 
в определен смисъл нашия политически живот да бъде изместен на-
дясно и сравнително лесно да се налага системата на плоския данък. 
крайни изяви на този индивидуализъм са две уникални по своята 
деструктивност законови промени у нас по време на прехода от дър-
жавен социализъм към втори капитализъм, липсващи в която и да е 
друга бивша социалистическа страна – разбиването на селското сто-
панство на милиони малки парчета под лозунга „земята на собстве-
ника“, както и приемането на радикален по крайностите и извраще-
нията си закон за реституция, приет преди да се предприеме каквато 
и да е приватизация.

четвърто. в същото време обаче цял ред фактори правят много 
силна тенденцията за бягство и от индивидуална отговорност. На 
първо място всички големи промени у нас са резултат на външни, 

7 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. Подоб-
ни и различни в рамките на българската култура. – в: Годишник на софий-
ския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, книга 
Психология, 2004, том 96, № 1, с. 23–29.
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геополитически фактори, а не на дейността на българите. вътре в 
страната имаме големи властови дистанции, създаващи чувство у 
индивидите, че нещата не зависят от тях. това бе особено типично 
за държавния социализъм, когато се извърши за няколко десетиле-
тия преходът от предходна традиционна селска към градска култу-
ра в условията на пирамидално-иерархични зависимости, които не 
формират условия за носене на индивидуална отговорност. в такива 
структури за най-дребните неща се търсят възможности за подкрепа 
от йерархията от най-високо равнище. Някога Живков се оплаква-
ше, че като падне мостът на село, вместо да го оправят, пишат писмо 
до него, а преди време Борис велчев, главният прокурор, отбеляза: 
„ако на един холандец му откраднат велосипеда, той подава жалба 
в кварталното полицейско управление. а в България май се оказва, 
че като откраднат велосипеда на някой човек, той пише до главния 
прокурор.“ от своя страна наскоро Петър Берон описа резултатите 
от българския преход с фразата „има права и свободи, но няма за-
дължения“. На второ място, опитът за индивидуална реализация и 
индивидуалният успех се натъкват на силната външна съпротива и 
на агресията. всичко това създава нагласи на прехвърляне на отго-
ворност към някой друг. Японската модерна култура функционира, 
защото запазва характеристики на традиционните „култури на сра-
ма“. англосаксонските и северноевропейски култури формират в ре-
зултат на дълго капиталистическо развитие съответни „култури на 
вината“ и отговорността. България с взривната индустриализация 
през 50-те-70-те години на ХХ век ликвидира традиционната селска 
„култура на срама“, но поради йерархическия и централизиран ха-
рактер на социализма не успява да формира „култура на вината“ и 
отговорността. така днес имаме гигантски унищожаване на нацио-
нално богатство и никой не признава, нито че той е виновен, нито че 
е отговорен. 

2.3. Ниско равнище на солидарност
Oсобеностите на българския индивидуализъм водят до това, че 

страната, за която и досега например някои десни политици у нас 
казват, че не се била освободила от „социалистическото мислене“, 
равнището на солидарност е по-ниско отколкото в Западна европа. 
в условията на разпад на връзки и отношения по време на прехода 
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имаме засилване на този процес. изследване на института „иван 
Хаджийски“, проведено през 2007 г., тества европейските ценности 
в българското общество чрез методика на лабораторията за социал-
нопсихологически изследвания в град тур, Франция, като подрежда 
по значимост седем ценности, които се характеризират като „защи-
тени в ес“. Подредбата в проценти е както следва: пазарна икономи-
ка – 53 %; демокрация – 38 %; свободно предприемачество – 32 %; 
равенство – 29 %; свобода – 24 %; печалба – 22%; конкурентност – 
21 %; търпимост – 14 %; солидарност – 12 %.8 тук от значение са две 
неща. Първото е, че се въвежда категорията „защитавани европей-
ски ценности“. второто е последното място, което заемат в йерархи-
ята у нас ценности като търпимост и солидарност, докато на първо 
място е пазарната икономика; печалбата също е много по-напред. 
очевидно е, че първоначалните лозунги на промяната от началото 
на 90-те години, въплътени в понятия като „пазарна икономика“ и 
„демокрация“, налагани от всички политически сили, са се превър-
нали в самоочевидни стереотипи, а търпимостта и солидарността не 
са заемали съществено място в риториката и поведението на поли-
тическите сили, а това е свързано и тежката морална криза на обще-
ството и висока степен на противопоставяне, които продължават да 
съществуват. България е страната с ниско доверие към институции 
и хора, т.е. с най-ниско равнище на социален капитал. оттук е ниско 
равнище на солидарност даже в БсП, която като партия провъзгла-
сява, че това е една от трите ѝ основни ценности. При сравнение с 
проучванията във Франция се оказва, че там солидарността, свобо-
дата, равенството, солидарността се ценят много повече. Но изводът 
е, че дистанцията в сравнение с Европа е най-голяма по отношение 
на солидарността.9 изследване на българския колектив от Бса, от-
говарящ за европейското изследване European Value Survey, чиито 

8 емил-митев, Петър. европейски ценности и гражданско общество – 
проблеми и подходи, в: европейски ценности и гражданско общество. с., 
Фондация „Жан Жорес“ – „Фондация „солидарно общество“, 2008, с. 8.

9 емил-митев, Петър. европейски ценности и гражданско общество – 
проблеми и подходи, в: европейски ценности и гражданско общество. с., 
Фондация „Жан Жорес“ – „Фондация „солидарно общество“, 2008, с. 11.
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данни са от 2008 г. установява също изключително ниското място, 
което се отрежда на солидарността у нас в сравнение със Запад-
на Европа. Това е съчетано с много висока степен на недоверие към 
други индивиди и институции и очевидно е, че става дума за много 
силна корелация.10 Българското общество е по-малко солидарно на-
пример от британското, където има по-високо равнище на социален 
капитал. именно ниското равнище на солидарност прави възможно 
налагането и утвърждаването на плосък данък, какъвто трудно би 
се реализирал в страни като Германия и Франция, включително и в 
саЩ. солидарността предполага много по-активно утвърждаване 
на прогресивно-подоходен данък.

2.4. Силни властови дистанции и доминиране на политиката 
над икономиката и морала

като страна, която реализира догонваща модернизация и с ин-
струментите на държавата и политиката се опитва да реализира 
цели, които в развитите държави са осъществени в естествения ход 
на историческо развитие, при нас има силна тенденция на домини-
ране на политиката над икономиката, макар и в различни форми от 
началото на развитие на модерната българска държава. това в оп-
ределени периоди е ускорявало развитието, в други е имало край-
но деструктивни следствия. във всеки случай у нас политическата 
власт е инструмент за икономическа власт и много по-малко е вярно 
обратното. Поради това и политическата стратификация се съчетава 
с икономическа и е по-силна. това обяснява обаче особеностите на 
българските политически ценности и политически морал. изслед-
ванията по методиката на Хофстеде (2001 г.) в 33 страни показват, че 
България е сред страните с голямо властово разстояние и приемане 
на властовото неравенство, заедно с Гърция и Франция, за разлика от 
ирландия, Швеция, Норвегия, Финландия, великобритания. в Бъл-
гария доминират културни практики на поддържане на йерархични 
системи на властта. Най-високо е приемането на неравенството при 
лица, които се самоопределят като цигани, следвани от турци и бъл-
гаромохамедани, най-нисък е индексът на властово разстояние при 

10 Българите имат проблем с доверието, news.bg, 28.02.2009; Георгиева, 
т. България европейските ценности. в. култура, 12 март 2009.
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българите. с нарастване на образователното равнище индексът на 
властово разстояние намалява.11 от това обаче произтичат няколко 
основни следствия. 

Първо. властовите дистанции и по-високата зависимост от по-
литиката предполагат и по-висока политизираност на българина, оп-
итът с политически средства, оценки, заклеймявания и възхвали да 
се вършат неща, които другаде се вършат с други инструменти. влас-
тта е, която носи статус и богатство, а не обратното. Не гражданският 
морал стои в основата на политиката, а политиката налага образци 
на поведение. Затова у нас забелязваме неща, които ги няма другаде. 
У нас единствено в източна европа преходът започна с правене на 
конституция и политически промени и много по-късно, почти цяло 
десетилетие след това се извърши икономически преход. в огромната 
част от държавите в света сутрешните предавания по телевизиите са 
развлекателни, слабо са свързани с политиката, у нас денят започна с 
най-злободневните и гледани политически предавания и това оказва 
влияние върху цялата публична сфера и поведение. всеки проблем от 
личните и служебни отношения до големите въпроси на обществото 
лесно се политизира и се търсят неговите политически измерения. За 
да има иновации е нужна силна подкрепа отгоре, а привилегиите и 
символите на статуса съществуват независимо от политическия мо-
дел. като в малко други страни в света опитите да се заеме позиция в 
политиката характеризират най-широки слоеве от населението. 

второ. По-голямата властова дистанция винаги е предполагала, 
че се цени повече равенството от свободата, поради което обаче по-
високата свобода, която се предполага от индивидуализма на бълга-
рина, влиза в конфликт с голямата властова дистанция и при опит 
тя да бъде реализирана винаги се натъква на острата съпротива и 
агресия на останалите. това е една от ключовите дилеми на българи-
на, извор на множество конфликтни ситуации. 

11 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. Подоб-
ни и различни в рамките на българската култура. в: Годишник на софий-
ския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, книга 
Психология, 2004, том 96, № 1, с. 5–7; давидков, цветан. Национална и 
организационни култури. с., 2009, с. 65–79.
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трето. властовите структури в страната обаче циклично се разру-
шават и създават отново с нова легитимация и идеология като резул-
тат от геополитическите промени и външните зависимости на страна-
та. това води до ситуации на бързи и радикални промени за едно или 
две поколения на политическите и идеологическите идентичности. 

четвърто. радикалните промени на геополитически, социално-
икономическите и властовите модели през няколко десетилетия съз-
дават устойчиви нагласи за бързо отхвърляне на това, което до вчера 
е било възхвалявано. Нихилизмът, отрицанието на приемствеността 
са много силни. самият Живков обяви, че „социализмът е недонос-
че“, че има нови проблеми, на които марксизмът не дава отговори. 
така историята започва отново и отново с новопобедилата полити-
ческа сила, а предходната история се отхвърля и реконструира спо-
ред визията и изгодата на новопоявилите се политически сили.

2.5. Страхът от неопределеност и чипът на деструктивното
Преди време симеон кобурготски формулира тезата, че бълга-

ринът трябва да си смени „чипа на деструктивното с чипа на градив-
ното“ и това предизвика остри реакции срещу него. стои въпросът 
обаче не се ли оказахме най-деструктивната нация на Балканите при 
своите реформи? Защо тези реформи са от типа „развали къща, на-
прави колиба“. Защо сме различни от англичанина, който създава 
своята ограда като я коси и полива векове? Защо днес сърбия след 
две десетилетия война е запазила повече икономиката си отколкото 
България, която я унищожи без война? За да си отговорим на този 
въпрос следва да имаме предвид особеностите на отношението на 
българина към промените и неопределеността. емпирично изследва-
нията показват, че българинът като цяло е с ниска толерантност към 
неопределеността и с висок стремеж за избягване на рисковете. това 
означава, че се плаши от ситуации, в които ще трябва да се прави из-
бор и предпочита да действа при яснота на ситуацията и резултатите 
от нея. с повишаването на образователното равнище и на средните 
доходи на гражданите тенденцията на избягване на неопределеност-
та и на риска се засилва. При различните етноси у нас склонността 
към избягване на несигурността е различна – най-спокойни и най-
малко склонни да избягват несигурността са циганите, след това 
турците, после българите и накрая българомохамеданите. известно 
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е, че в страни, в които гражданите се страхуват от несигурността и 
риска, има по-висока степен на консервативност и потребност от 
законност и ред. съществува по-висока съпротива към нововъведе-
нията и по-голямо неприемане на нестандартните идеи. може да се 
предположи в същото време обаче, че и при наложени отвън проме-
ни те по-трудно могат да контролират този процес и промените имат 
стихиен и много по-разрушителен характер. в Гърция този стремеж 
към избягване на несигурността е общо доста по-висок отколкото у 
нас, което обяснява както причините за гръцката криза, така и мно-
го силната реакция на обществото на опитите да се налагат ограни-
чения и да се правят реформи, за да се излезе от опасното състояние 
на гигантски бюджетен дефицит и дълг. Напротив, хората в страни 
като саЩ, великобритания, Германия, Швейцария, австрия са с ни-
сък или среден индекс на избягване на несигурността и се отличават 
от нас по това, че се справят много по-лесно в ситуации на ускорени 
промени, характеризиращи съвременните общества. в страни като 
нашата и Гърция поради това и има по-ниска толерантност към не-
определеностите, съпротива срещу нововъведенията, потискане на 
нестандартните идеи.12 това обяснява редица особености на процеса 
на промени у нас, наречен „преход“. 

Първо, всяка промяна е съпътствана с огромни трудности, с 
възражения, че това няма да стане, не може да стане, с непрекъснат 
процес на за възпрепятстване на всякакви инициативи за промяна, 
за въвеждане на нови неща. те най-често са възможни, ако се въвеж-
дат централизирано отгоре, но поради общия негативизъм към тях 
се израждат в деструктивна стихия, която води до разпад на лично-
стни връзки, до дестабилизация на отношенията и до излизане на 
преден план на индивиди и групи с висока степен на невротичност 
и отклоненост на поведението. времената на интензивни промени в 
България са времена на излизане на преден план на негодниците, па-

12 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. По-
добни и различни в рамките на българската култура. – в: Годишник на 
софийския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, 
книга Психология, 2004, том 96, № 1, с. 30–35; давидков, цветан. Нацио-
нална и организационни култури, с., 2009, с. 81–95.
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разитиращи върху страха на хората от неизвестното, върху неувере-
ността им, времена на изтикване встрани на всеки, който е склонен 
да разсъждава по-рационално за това, което става. 

Второ, наличие е неспособност да се анализират, осмислят и 
рационално предвидят нужните промени, поради което у нас всяка 
реформа, всяка промяна е от типа „развали къща, направи колиба“. 
във всеки случай това ни дава отправни точки за разбирането и на 
българския преход. Промените при него доведоха до много по-ви-
соко равнище на тревожност, стрес, заболеваемост в резултат на не-
сигурността, до чувство за безпомощност от това, което става. това 
обяснява отчасти и станалото например в БаН при опитите за ре-
форма на тази институция, когато страхът от несигурността и нео-
пределеността доведе до разпад на социални връзки и отношения.

2.6. Защо българите са между най-нещастните в света
всичко това ни обяснява защо сравнителните проучвания през 

последните две десетилетия откриват, че българската нация е между 
най-нещастните нации в света. две са основните причини за това. 

Първо. Високата степен на стрес, на несигурност, на диском-
форт в резултат на промените у нас, поради склонността да се бяга 
от риска и неопределеността. Неслучайно етническите корелации 
на щастието показват, че българските цигани и българските турци 
са по-щастливи от етническите българи. изследванията откриват 
значими корелации между склонността да се избягва несигурността 
и щастието. При култури, при които имаме слабо избягване на не-
сигурността и риска се наблюдава по-силно субективно усещане за 
благополучие и споделено усещане за щастие, за разлика то тези, при 
които има силна склонност да се избягва риска. там имаме по-слабо 
субективно усещане за благополучие, а усещането за щастие е доста 
разпръснато.13

Второ. Високата деструктивност на българския преход след 
няколко десетилетен период на ускорена модернизация и вертикал-
на миграция, смяната на статута от селско към градско, от не-
образовано към образовано население на милиони хора доведоха до 

13 давидков, цветан. Национална и организационни култури. с., 
2009, с. 87.
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низходяща смяна на статуса на голяма част от населението или 
като смяна на социалната позиция или като промени в икономиче-
ски статус, и то на фона на огромни очаквания за подобряване на 
състоянието в периода около 1989 г. ако в класацията на ооН за 
човешко развитие страната се е смъкнала между 1988 и 2008 г. от 27 
на 61 място, то това катастрофално връщане назад не само създава 
чувство на провал и неудача, но и поражда серия от негативни кли-
шета за състоянието и възможностите на българина изобщо.

2.7. отношението между свобода и равенство и завистта на 
българина

темата за завистта като типична за българина е класическа за 
масовите самовъзприятия. известна е фразата, че ако България роди 
гений, то това ще бъде «гений на завистта». Няма обаче достатъчно 
успешни интерпретации на причините за това. Най-често обяснение 
се търси в традиционното равенство и в колективизма на българина. 
Проблемът обаче е, че българинът не е колективист, а равенството е 
съчетано с приемане на силни властови дистанции и йерархии. оче-
видно е, че тук има някакви специфики. те се определят от специ-
фичните значения и отношения между равенството и свободата. При 
изследвания на индивидуализма се отдава предпочитание на свобо-
дата, но в същото време дългият процес на съществуване в ситуация 
на ниска конкурентност създават негативизъм към чуждия успех и 
резултатите от него. ако при предишното изследване равенството е 
малко преди свободата в ценностните приоритети на българина, тук 
нещата се обръщат и за преобладаваща част свободата е по-важна от 
равенството.14 Затова изследванията по методиката на Хофстеде по-
казват също, че доминираща културна практика в нашето общество 
е завистта и враждебността към преуспелите в живота. социално 
желателното поведение е да се изразява симпатия и съчувствие към 
по-малко успелите. това възпрепятства индивидуалната мотивация 
за постижения и води до това, че успехът предизвиква агресия у дру-
гите. това влиза в остър конфликт с доминиращите индивидуалис-
тични нагласи, свързани с аспирации за свобода и самоопределение. 

14 вж. Фотев, Г. За българите свободата е по-важна от равенството. – в. 
сега, 24 март 2009.
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свободата в много отношения се реализира всъщност като агресия 
и завист срещу успелия, срещу реализиралия се.15

2.8. обърнатост към миналото и ценностни избори на основа-
та на миналото

Характерно за модерното мислене е преходът от ориентация към 
миналото към ориентация към бъдещето. в рамките на културите 
обаче тази особеност съвсем не се проявява по един и същ начин. има 
култури като американската, които са силно дългосрочно ориентира-
ни. сравнителните международни изследвания поставят на първите 
места в това отношение китай, Хонконг, тайван, Япония, Южна ко-
рея, т.е. най-успешно развиващите се през последните десетилетия 
азиатски държави.16 Забележителното е, че колкото по-дългосрочно 
напред е ориентирана една страна, толкова в по-висока степен тя дър-
жи на непрекъснатостта на своята история, съчетава силна традиция 
със силна ориентация към бъдещето. как стоят нещата у нас?

При изследване на времевата ориентация по скалата кратко-
срочно – дългосрочно ориентиране у нас имаме доминиране на 
краткосрочната ориентация и силна обърнатост към миналото. това 
е силно корелирано със страха от промяната и несигурността. в този 
контекст бъдещето изглежда плашещо, за разлика от определеността 
на бъдещето. има бягство от дългосрочно планиране в бъдещето, 
склонност да се смята, че то е силно неопределено, зависи от слу-
чайностите, шанса, късмета. съществува тенденция за заместване 
на несигурността на настоящето с носталгия по стабилността и оп-
ределеността на миналото. Българската култура е с краткосрочна 
ориентация на ценностните избори и хората са склонни да се връ-
щат към корените си.17 тя се крепи на такива ценности като личната 

15 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. По-
добни и различни в рамките на българската култура. –в: Годишник на 
софийския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, 
книга Психология, 2004, том 96, № 1, с. 69.

16 давидков, цветан. Национална и организационни култури. с., 
2009, с. 136.

17 вж. Силгиджян, Х. и С.карабельова, е. Герганов, Ю. Генов. По-
добни и различни в рамките на българската култура. –в: Годишник на 
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устойчивост и стабилност, зачитането на традицията, взаимността 
на поздравите, услугите, подаръците. смята се, че най-важните жи-
тейски събития са в миналото или в настоящето. чувството за срам 
е по-типично за дългосрочно, а не за краткосрочно ориентираните 
култури.18 това обяснява и толкова честото му отсъствие в нашия 
живот. опирането на традицията или миналото не е в смисъла, в 
който това става в китай, Япония, сингапур, Хонконг, а в смисъла 
на непрекъснато разрушаване и реконструиране на миналото и тра-
дицията. краткосрочната ориентация в този смисъл съответства на 
разпад на временния континиум в публичното поведение на мно-
зинството от гражданите.

2.9. Двойствеността на пестеливост и разсипничество при 
българина

двете измерения на пестеливостта са паричното и на ресурси. 
При първото измерение, както ранното буржоазно развитие, така и 
социализмът стимулират по всякакъв начин отложеното потребле-
ние – характеристика типична за страните с догонваща модерниза-
ция. едва през 80-те години се засилва консумативизмът, отразяващ 
се в художествената култура в работите на автори като Георги ми-
шев и стефан цанев. като цяло пестеливостта има измерения преди 
всичко в пестене на „бели пари за черни дни“, резултат на факта, че в 
страната консумативната култура, свързана с изпреварващо потреб-
ление на кредит идва твърде късно, както и на факта, че българинът 
е краткосрочно ориентиран. 

Пестеливостта, сравнена например с тази на германците, има и 
второ измерение, свързано с ресурси, които по времето на социали-
зма са били достъпни и са финансирани в значителна степен от дър-
жавата (вода, ток, парно). Българинът е слабо пестелив, когато става 
дума за енергийни, водни и други ресурси. Българите все още са сла-
бо активни във въвеждането на енергоспестяващи технологии и при 
пестенето на водата. Преди време четох за причините за развода на 

софийския университет „св. климент охридски“, Философски факултет, 
книга Психология, 2004, том 96, № 1, с. 44–50, 62–65.

18 давидков, цветан. Национална и организационни култури. с., 
2009, с. 135–138.
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българин с германка. той обичал да стои дълго под душа, а тя била 
вманиачена на тема пестене на вода и на петата минута започвала да 
тропа по вратата на банята.

2.10. Сдържаност във външната проява на емоциите и афектите
често срещана самопредстава за българите е за тяхната откри-

тост, гостоприемство, сърдечност и контактност. Проучванията 
обаче показват, че нещата съвсем не са еднозначни. смята се, че кул-
турите се различават по своята афективна откритост. При едни лес-
но се създават сърдечни и неформални отношения, при други това 
става по-бавно и по-трудно. има култури, които са афективно по-
неутрални, не демонстрират чувствата си, а ги контролират, както и 
такива, при които е нормално те да се демонстрират свободно чрез 
смях, усмивка, гримаса, жестикулация. 

изследванията поставят българите в междинна ситуация – око-
ло половината от тях не показват открито чувствата си, за разлика 
от другата половина. По своята афективна откритост те са по-близ-
ко до китайците отколкото до американците, британците, финлан-
дците. те са най-сдържаните както сред южноевропейците, така и в 
сравнение с по-голямата част от европейците. Французи, германци, 
британци, датчани, шведи, холандци, норвежци, швейцарци са по-
открити в своите чувства от българите. Българи и руснаци се водят 
като „братски славянски народи“, но руската „славянска душевност“ 
афективно е много по-близка до тази на французите, швейцарците, 
италианците и испанците, отколкото до нашата.

Българска национална идентичност и ценности
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днешните проекции на националната 
политика на социалистическа България 

Искра Баева1

така заявената тема включва най-малко две подтеми: първо, 
характеристика на българската национална политика в периода на 
социализма – между 1944 и 1989 г., и второ, последиците от тази по-
литика в годините на прехода – както обективните, така и субектив-
но политическите, сиреч днешните интерпретации и употреби на 
националната политика от епохата на социализма. двете подтеми са 
свързани, като втората следва от първата, затова ще ги разгледам в 
рамките на историческия подход, приложен и в разработката на по-
широкия проблем за българския национализъм.

какво най-кратко може да се каже за идеите за национална 
идентичност на БкП, която поема властта след 1944 г., и за тяхната 
реализация в последвалите четири и половина десетилетия на ней-
ното управление?

Първото е, че по време на събитията от и след 9 септември 1944 г. 
става дума за революционна промяна, с други думи за коренно нова 
политика във всяко отношение, включително и в национално. ако 
се върнем към началото на 40-те години, лесно ще забележим, че 
господстващата идеология в тогавашна България е национализмът2 
– той владее умовете и сърцата на хората из цяла европа – както 
заради ожесточението, с което се води войната, така и заради нацио-
налните цели, които си поставят всички воюващи страни. такива са 
нагласите на българските власти и на голяма част от българското об-
щество, такава е и официалната идеология на масови организации 

1 доц. д-р по история искра Баева, сУ “св. кл. охридски“.
2 Повече за националистическия характер на управлението преди 

1944 г. вж.: алтънков, Н. Нарекоха ги фашисти. с., таНГра танНакра ик, 
2004, с. 127–382.
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като Българските национални легиони, „Бранник“ и др.3

в рязко противоречие на тези нагласи нелегалната и бореща 
се с властта комунистическа партия изповядва идеите на интерна-
ционализма4. оставям настрана един немаловажен проблем – до-
колко лансираният от третия интернационал и от съветския съюз 
интернационализъм е наистина интернационализъм или по-скоро 
цели да защитава интересите на съветския съюз5, но е несъмнено, 
че българските комунисти, които играят водеща роля в създаването 
на коалицията оФ и по-късно в нейното правителство, са проти-
вници на национализма. те го определят като „великобългарски шо-
винизъм“6, „буржоазен национализъм“ и т.н. интернационалният 
характер на идеологията проличава и в съпротивителното движе-
ние, в което участват представители и на повечето преследвани или 
пренебрегвани етнически общности – евреи, турци, цигани7. върху 
интернационализма стъпват и първите документи на вече управля-
ващата партия – във встъплението на Устава на БрП (к), приет от 
VІІІ пленум на цк (27 февруари – 1 март 1945 г.) е записано: „БРП 
(к) води решителна борба против раздухването на взаимна враж-
да между народите, против расовото неравенство, шовинизма и в 

3 Поппетров, Н. Фашизмът в България. с., кама, 2008, с. 32–107.
4 в позива на работническата партия (БкП) от 22 юни 1941 г. се казва: 

„В новата война, която ще раздруса Европа, симпатиите на българския 
народ са изцяло и безрезервно на страната на братските народи на СССР“. 
БкП в резолюции и решения на конференциите и пленумите на цк. т. ІІІ, 
с., издателство на БкП, 1954, с. 447.

5 Повече по въпроса вж.: Баева, и. имперският принцип в източния 
блок след втората световна война. – история, 2003, кн. 3–4, 101–109.

6 в резолюция на цк на БрП (к) от 1 март 1945 г. „великобългарският 
шовинизъм“ и определен като „главен виновник за всички национални не-
щастия и катастрофи на българския народ и катастрофи на българския 
народ през последните десетилетия“. БкП в резолюции и решения…, т. 
ІV, с., 1955, с. 7.

7 събраните данни за загиналите участници в съпротивителното дви-
жение показват, че от 2993 жертви 66 за от еврейски, а 31 от турски про-
изход. м. калонкин, Н. кабаджов. в името на живота. с., иц Бас, 2003, 
с. 25–178.
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частност великобългарския шовинизъм и стои на почвата на меж-
дународната солидарност на трудещите се от всички страни“8.

Първият период от наложения в България от съветския съюз 
чрез БкП държавно-социалистически модел, разположен между по-
емането на властта (1944 г.) и десталинизацията (1953/1956 г.), може 
да се определи като идейно-практически опит за налагане на соци-
алистическа национална идентичност. През тези години полити-
ческите усилия са насочени не към разграничаване на българските 
граждани според техния етнически произход, а към приобщаването 
на всички граждани към идеите за изграждане на социалистическо 
общество, превръщането им в убедени строители на социализма. в 
новата републиканска конституция, приета през декември 1947 г., е 
гарантирано равенството на всички граждани, независимо от тяхна-
та религия и народност (чл. 3), както и правото на „националните 
малцинства“ да учат на майчиния си език и да развиват национал-
ната си култура, но същевременно изучаването на български е за-
дължително (чл. 79)9.

Утопичната цел за замяна на етническата с идеологическа иден-
тичност проличава в политиката към етническите общности – дър-
жавно-политическите усилия са насочени към повишаване на кул-
турното и подобряване на материалното равнище на изостанали-
те етноси, за могат те да се изравнят с българите и да се включат в 
социалистическите обществени трансформации. Най-ярко това се 
проявява в отношението към българските турци – държавата поема 
изцяло издръжката на турските училища, които са изравнени във 
всяко отношение с българските, броят им от 1944 до 1948 г. се увели-
чава и достига повече от 1000 през 1949/1950 г. така 80% от турските 
деца ходят редовно на училище, за тях се организират читалища и 
детски градини. възобновява се излизането на турски вестници и 
книги, започват радиопредавания на турски. турци са привлечени 
в администрацията, а в бита им настъпват позитивни промени10. 

8 БкП в резолюции и решения…, т., ІV, с. 17.
9 Български конституции и конституционни проекти. с., ди „д-р Пе-

тър Берон“, 1990, с. 38, 50–51.
10 На 21 май 1948 г. е прието Постановление № 38 на министерския 
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висшето мюсюлманско духовенство и по-видните турски предста-
вители официално застават зад политиката на оФ, която осигурява 
важни придобивки – земеделска пенсия за турските селяни наравно 
с българските; гарантирано от държавата безплатно образование на 
роден език; достъп до висшите училища. Нараства и броят на тур-
ците в БкП, като до края на 1947 г. те вече наброяват 31 хиляди или 
около 6%11.

идеологически мотивираният интернационализъм от този пе-
риод личи и от отношението към следвоенните имигранти: в Бъл-
гария са приети и настанени голям брой гръцки политемигранти и 
техните семейства, деца и сираци от Югославия. интернационален 
характер имат и преговорите за реализиране на балканска федера-
ция, която според вижданията на Георги димитров би могла да ста-
не основа за създаване на по-широка източноевропейска федерация 
(дори не само славянска)12.

На идеята за изграждане на социалистическа, сиреч политиче-
ска нация, не противоречат дори и големите изселвания, осъщест-
вени през този период – в края на 40-те години от България за но-
восъздадения израел се изселват повечето български евреи (32 106 
души) и на над 150 хиляди турци в съседна турция. те са осъщест-
вени според политическо-интернационалистическия принцип – на-
деждите на сталин са, че заселването на новата еврейска държава 
от евреи комунисти ще я тласне към социализма13, а разрешение за 
изселване получават главно онези турци, които не желаят да влязат 
в ткЗс-та.

съвет „за подобряване поминъка и положението на населението в родоп-
ско, Пиринско и странджанско“. централен държавен архив (ЦДА), ф. 136, 
оп. 3, а. е. 66, л. 111–114.

11 Бюксеншютц, У. малцинствената политика в България. Политика-
та на БкП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989 г. с., имир, 2000, 
с. 116, 124–125.

12 За повече информация вж.: калинова, е. Балканската политика на 
България – предизвикателствата от запад и от юг (1944–1989 г.). – в: из-
следвания по историята на социализма в България. Т. �. (под печат)

13 василева, Б. евреите в България (1944-195�). с., Уи „св. климент 
охридски“, 1992, с. 110–129.
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социално-политически характер има отношението и към цига-
ните/роми. от 50-те години датират мащабните социални програми 
за повишаване на техния бит. в първия следвоенен период е пред-
приета политика на стимулиране на тяхната идентичност. още на 
6 март 1945 г. е създадена единната общокултурна просветна орга-
низация на циганските малцинства, оглавена от Шакир Пашов, през 
февруари 1946 г. започва да излиза циганският вестник „романо еси“ 
(цигански глас), през 1947 г. е открито първото циганско училище в 
квартал „Факултета“ в софия и е създаден централният цигански 
музикално-артистичен театър „рома“14. интернационални и насо-
чени към изграждане на политическа национална идентичност са 
по своя характер са усилията за културно развитие на етнически-
те общности – създаване на училища, театрални, музикални и фол-
клорни състави, печатни издания на съответните езици и то не само 
за показните етнически групи (сиреч евреите и арменците), а и за 
големите и традиционно гледани с опасения като турците и цигани-
те. Представители на етносите са включени във висшите държавни и 
партийни органи – Шакир Пашов е депутат в Шестото вНс, член на 
цк на БкП е румен аврамов, а кандидат член – али рафиев, който 
оглавява създадения към цк на БкП отдел „За работата сред турско-
то население“15.

същевременно, още в първите години на новата власт могат 
да се открият и действия, които говорят за еволюция по посока на 
традиционния за България и региона на Балканите национализъм. 
За опасностите, които носят разположените в граничните области 
турски анклави, говори Георги димитров макар и не открито, а на 
закрит пленум на цк на БрП (к) на 4 януари 1948 г.: „В тази връзка 
искам да ви кажа – нека си остане между нас, че има един голям въ-
прос, който не от вчера съществува, той е, че по нашата южна гра-
ница имаме, всъщност, небългарско население, което представлява 
постоянна язва за нашата страна. Пред нас като партия и прави-

14 Баева, и., е. калинова. етнически и религиозни общности в след-
военна България. – в: изследвания по историята на социализма в Бълга-
рия. т. 2. (под печат)

15 БкП в резолюции и решения…, т. ІV, с. 471–472.
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телство стои въпросът да намерим начин да го махнем оттам и го 
заселим на друго място, а там да заселим наше, собствено българско 
население.“16 изразените опасения от политическите последици от 
значителните етнически общности вероятно мотивират постепен-
ното завръщане към политика за „патриотично възпитание“ (тер-
минът патриотизъм заменя национализма още в първите документи 
на оФ и неговото правителство).

в началото на 50-те години са лансирани първите идеи за ут-
върждаване на българската национална идентичност. На 17 април 
1952 г. Политбюро на цк на БкП приема решение „За популяризи-
ране у нас и в чужбина на най-добрите постижения на българската 
национална култура и нейните най-добри представители“, в което се 
говори за създаване на игрални и документални филми, подготовка 
на книги за „бележити българи“, честване на важни дати от истори-
ческото минало (но не само идеологическото, свързано с историята 
на БкП, а и от епохата на възраждането), проучване и съхраняване 
на българския фолклор и т.н. Знаменателно за усилието да се съчетае 
водещият за периода интернационализъм с новия патриотизъм е за-
ключението на документа: „Популяризацията на достиженията на 
българската национална култура у нас и в чужбина и възпитанието 
на патриотическото чувство трябва да се извършва не изолирано, 
а в съзвучие с любовта и уважението на българския народ към дос-
тиженията на световната култура, към националните културни 
успехи на другите народи и на първо място на най-прогресивната, 
към ведущата култура – наша пътеводителка и учителка – съвет-
ската култура.“17 възхваляването на съветския съюз и неговата 
култура не е изненадващо, защото в този период то е задължително 
за целия източен блок.

Голямата промяна във вижданията на ръководството на БкП 
за националната идентичност настъпва след смъртта на съветския 
диктатор Йосиф сталин на 5 март 1953 г. макар и непоследователно, 
но още през пролетта на 1953 г. в източния блок се развиват проце-
си на десталинизация, изразяващи се в умерена политическа и об-

16 цда, ф. 1Б, оп. 5, а. е. 19, л. 17.
17 БкП в резолюции и решения…, т. ІV, с. 366–370.
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ществена либерализация. Процесите са инспирирани от центъра на 
блока – москва, където в рамките на две години Хрушчов успява да 
отстрани другите наследници на сталин и да укрепи позициите си, 
като за целта се възползва и от смяната на лидерите в останалите 
страни от източна европа18.

Замяната на управляващите екипи в източна европа става по 
начин, подобен на онзи при налагането на сталинизма, но в обратна 
посока – на мястото на сталинистите-интернационалисти в източ-
ноевропейските страни идват местни комунисти, привърженици на 
националните специфики и „пътища към социализма“. изразът „на-
ционален път към социализма“ не звучи твърде националистически, 
но става дума точно за това – това е начинът в онези времена да се 
прокара идеята за национална идентичност, базирана не върху идео-
логията, а върху националната принадлежност и историческата тра-
диция. Навлизането на национализма в идеологията на управлява-
щите комунистически партии се извършва паралелно с кризисните 
процеси, предизвикани от десталинизацията – колкото по-дълбока е 
кризата, толкова по-усилено властите търсят по-широка обществена 
легитимност и безпогрешно я намират в завръщането към нацио-
налните традиции. Процесът е общ за източна европа – в България 
той е реализиран от тодор Живков, утвърдил се начело на БкП на 
априлския пленум от 1956 г., а в държавата – в началото на 60-те 
години19.

в българския случай преминаването от социалистическа идей-
на идентичност към национално българска става постепенно. През 
втората половина на 50-те години започва процес на бавно, но не-
прекъснато ограничаване и затваряне на циганските и турските 
културни и образователни институции (заслужава да се отбележи, 
че това не става с арменските и еврейските). с политическата воля 
на тодор Живков е осъществен повратът от политиката за стимули-
ране на етническата идентичност към политика на асимилация на 

18 Повече за десталинизацията: Баева, и. източна европа след сталин, 
1953–1956. Полша, Унгария, чехословакия и България. с., Уи „св. кли-
мент охридски“, 1995.

19 Баева, и. тодор Живков. с., кама, 2006, с. 25–45.
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по-многобройните малцинства. Процесът не е рязък, а върви отно-
сително бавно, но и непоследователно – официалните и неофициал-
ните държавни и партийни документи показват колко усърдно, ма-
кар и в различни посоки се търсят пътища за най-удачното и трайно 
асимилиране на големите и сравнително по-изостанали етнически 
общности.

така в началото на 60-те години са предприети усилия да се спре 
процесът на консолидация на по-малките мюсюлмански групи около 
турския етнос. в решение на Политбюро на цк на БкП от 21 ноември 
1961 г. е записано: „Партийните комитети и организации, комите-
тите и организациите на отечествения фронт, Димитровският 
комунистически младежки съюз, Професионалните съюзи и другите 
обществени организации, органите на министерствата и ведом-
ствата, народните съвети и стопанските организации в населени-
те места с цигани, татари и българи мохамедани да смятат за една 
от главните задачи в своята идеологическа и политическа работа 
сред това население системната и упорита дейност за повишава-
не на неговата политическа съзнателност и трудова активност и 
издигане на културата му, като водят борба против реакционна-
та турска шовинистична пропаганда и нейните пантюркистки и 
панислямистки стремежи и цели, за пресичане на тенденцията на 
турчеене“20. такава е новата формулировка – борба срещу турска-
та „шовинистична“ пропаганда, пантюркизма и панислямизма, под 
която започва налагането на българската националистическа гледна 
точка в отношенията към големите етнически общности.

Новата национална политика на БкП, свързана с името на то-
дор Живков, означава завръщане към идеята за национална иден-
тичност по начин, класически за националистическия националнот-
ворчески процес. Новият опит да се съчетае идеята за политически 
мотивирана нация с тази за общия исторически и етнически про-
изход се изразява в смяната на имената на българите-мохамедани 
(първата кампания за побългаряване е реализирана през 1964 г. в 
Гоцеделчевско) и на циганите (през 1978 г. е постановено „приобща-

20 цда, ф. 1Б, оп. 15, а. е. 786, л. 1–13.
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ването“ на циганите към „българската социалистическа нация“21), 
за да се почувстват те, макар и принудително, част от българската 
нация. тези процеси не са нещо ново в българската история – бълга-
рите мюсюлмани са били покръствани, имената им са били сменяни 
и преди това, достатъчно е да се припомни дейността на либералите 
на васил радославов по време на Балканските войни в началото на 
века22 и на действащата в годините на втората световна война, а след 
това осъдената и забранена организация „дружба-родина“.

в края на 60-те години национализмът става официална дър-
жавна политика, изразявана в програмите за „патриотично възпи-
тание“23 и в огромната по мащаб подготовка за отбелязване на 1300-
годишнината от основаването на българската държава през 1981 г. 
тази подготовка е осъществена, независимо че създава известни 
проблеми в отношенията със съветския съюз, чиито лидери трудно 
преглъщат факта, че България е създадена векове преди русия. тър-
жеството е използвано с ясната цел да се стимулира националната 
гордост с помощта на славното минало (един от най-важните еле-
менти на историческия национализъм). в тържественото си слово 
на 20 октомври 1981 г. в Ндк в софия тодор Живков се опитва да 
запази баланса между новия национализъм и стария интернаци-
онализъм: „Нашият народ уважава себе си и своите постижения, 
своята история. Ние се гордеем, че „и ний сме дали нещо на света“. 
Но на нас ни е чуждо националното самомнение, националното ви-
сокомерие. Ние уважаваме реда в чуждата къща, благодарни сме на 
всеки, от когото сме получили нещо. Чужди заслуги и чужда история 
не си присвояваме, нашите са ни достатъчни. Що се отнася до оне-

21 такава е целта на Постановлението на секретариата на цк на БкП 
от 9 октомври 1978 г. „За по-нататъшно подобряване на работата сред бъл-
гарските цигани, за тяхното още по-активно включване в изграждането на 
развито социалистическо общество“.

22 Георгиев, в., Ст. трифонов. Покръстването на българите мохамеда-
ни 1912–1913. документи. с., Просвета, 1995.

23 Новата тенденция е изразена в тезисите за работата на дкмс „Ня-
кои основни проблеми на работата с младежта и комсомола“, обявени от 
тодор Живков на 12 октомври 1967 г. Живков., т. избрани съчинения. т. 
5, с., Партиздат, 1971, с. 110–121.

Искра Баева



137

зи, които се опитват да ни принизяват и оклеветят, да осакатя-
ват и да ограбват нашето минало – на тях ще повторим думите 
на пламенния отец Паисий: „Чети историята!“24 Умелото съчетание 
между тези две идеи си остава „запазена марка“ на тодор Живков 
до края на управлението му, но ударението все по-ясно се поставя 
върху историческия подход за изграждане на социалистическата на-
ционална идентичност.

върхът на национализма в социалистическия период настъпва в 
неговия заключителен период в рамките на кризисен процес, който 
бих нарекла обща криза на европейския държавен социализъм. По 
отношение на национализма България не е някакво особено изклю-
чение, тъй като подобни процеси се развиват и в други страни от 
блока, най-ярък пример за което дава румъния с опитите си за аси-
милиране на унгарската общност. същевременно националистиче-
ският пик у нас е уникален – в никоя друга източноевропейска стра-
на не е предприет толкова радикален асимилационен опит, какъвто 
е „възродителният процес“.

Без да се спирам на криволиците в политиката на българската 
държава към турската общност в България, ще представя само край-
ния резултат – в края на 1984 г. е предприета без предварителна про-
пагандна кампания операция, при която силовите органи насилстве-
но сменят имената на около 850 хиляди български турци25. Новата 
политика към българските турци е назована „възродителен процес“, 
което показва желанието тя да бъде вписана във възрожденската ис-
торическа традиция – че става дума за „възраждане“ на загубената 
през вековете на османското владичество българска идентичност26. 
три години след началото на „възродителния процес“, на 13 февруа-
ри 1989 г., тодор Живков формулира основната си идея така: „Когато 

24 цда, ф. 1Б, оп. 65, а. е. 44, л. 20.
25 документацията за кампанията може да се намери в: „възроди-

телният процес“. Българската държава и българските турци (средата на 
30-те – началото на 90-те години на ХХ век). съст. Баева, и., е. калинова. 
том І, с., държавна агенция „архиви“, 2009.

26 това е основната теза на „тезиси по възродителния процес“, обсъде-
ни от Политбюро на цк на БкП на 12 март 1988 г. „възродителният про-
цес“. Българската държава…, с. 395–416.
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се говори за единение на социалистическата нация, не бива нещата 
да се свеждат само и единствено до ислямизираното българско на-
селение; – Националното единение е процес, който обхваща цялата 
нация; – и всички социално-класови общности, и всички територи-
ални общности, и всички религиозни общности, и всички възрастови 
групи… В тази светлина приобщаването на ислямизираните бълга-
ри към националния организъм е страна на процеса на национално 
единение, една от неговите прояви. – Главното и същественото е, че 
в този процес участват всички българи.“27

“възродителният процес“ продължава до рухването на система-
та в края на 1989 г. той бележи пълният обрат в първоначалната ин-
тернационалистическа идеология. При това „възродителният про-
цес“ е нещо изцяло ново в българската етническа политика – никога 
преди това не е правен опит за толкова драстично побългаряване на 
българските турци, а само на българите мюсюлмани и на циганите. 
вероятно на идеята за „единение на българската нация“ се дължи и 
убеждението на Живков, че именно с „възродителния процес“ ще 
бъде запомнен в историята. Но няма съмнение в тежките пораже-
ния, които драстичната промяна от интернационализъм в откровен 
национализъм само в рамките на няколко десетилетия нанася върху 
моралния облик на властващата идеология.

вярно е, че национализмът печели подкрепата на част от българ-
ското общество за БкП, но подкрепата е постигната не чрез обединя-
ване, а чрез разделяне нацията по етнически принцип. Фактически 
БкП печели на своя страна националистическата част на нацията, 
която е била осъдена и отстранена в първите следвоенни години, 
затова подкрепата не може да бъде трайна. Подкрепата се оказва ко-
нюнктурна, а БкП губи не само идеологическата, а и моралната си 
идентичност и достига до дълбока морална криза.

може да се разисква въпросът доколко моралната криза, свър-
зана с „възродителния процес“ съдейства за рухването на системата. 
според мен, това не е основната причина, но е съпътстваща. меж-
дународното и вътрешното отричане на крайния национализъм от-
слабва позициите на тодор Живков и съдейства за по-лесното му 

27 Пак там, с. 486.
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отстраняване от ръководството на БкП. Но наследството остава и 
от него еволюиращата БкП, трансформирала се в БсП през април 
1990 г., не успява да излезе нито с отказа от „възродителния процес“ 
на 29 декември 1989 г., нито с по-късните си опити в новите демо-
кратични условия да съчетае етническата толерантност с умерен 
национализъм. тя си остава подозирана както в краен антитурски 
национализъм, така и в национален нихилизъм, защото и двете при-
състват в близката ѝ история.

какви са днешните проекции на останалата от епохата на социа-
лизма политика за търсене на българската национална идентичност? 
можем да ги видим ясно и в двете тенденции – най-ярко е национа-
листическото наследство, но съществува и либерално-космополити-
ческо, което би могло да се определи и като наследник на интернаци-
онализма от началния период на социализма.

днешният ксенофобски национализъм носи черти, останали от 
държавния национализъм от времето на „възродителния процес“, 
макар че е допълнително мотивиран и от негативните последици 
от отварянето на България към европа и света в десетилетията на 
прехода. водещият политически носител на този национализъм в 
момента е партия „атака“, която в борбата си за политическо влия-
ние използва различни пропагандни тактики, основани на принци-
па „анти“ – евреи, цигани, турци, европейско влияние28. Пример за 
позициите на „атака“ е първото изказване като депутат на нейния 
лидер волен сидеров на 11 юли 2005 г.: „През този 8-годишен период 
беше извършен гигантски геноцид на българската нация. По насто-
яване на външни, враждебни на България, фактори от нашия народ 
се предвижда да останат 3,5-4 млн. жители. Такъв е планът на бъл-
гарофобите и този план се изпълнява пред очите ни. Ако някой пита 
как, ще му посоча: като се отнеме на българите правото да бъдат 
господари в собствената си държава, като се оставят да умират в 
мизерия и липса на лекарства и медицинско обслужване, като биват 
подлагани на терор от цигански банди, които всекидневно нападат, 

28 тези политически тези могат да бъдат открити в последната книга с 
вестникарските публикации на лидера на атака волен сидеров. Сидеров, 
в. моята битка за България. с., Бумеранг БГ, 2007.
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ограбват, изнасилват и малтретират българската нация, след ко-
ето съзнателно никой не издирва престъпленията, извършени от 
тях, защото директивата отвън е такава – да не се разследват 
престъпленията на тези малцинствени групи.“

Пак като наследство от болезнения период от втората полови-
на на 80-те години може да се оцени и латентният национализъм, 
който присъства в членския състав и електората не само на откро-
вено националистическите партии (“атака“ или вмро), но и в пе-
рифериите на всички основни политически партии като БсП, сдс, 
дсБ, БЗНс-тата, Ндсв, ГерБ. от този общ политически принцип 
в никакъв случай не е изключено и дПс. Национализмът, ориенти-
ран към турската национална държава, сред българските турци е 
съществувал в модерната българска държава, но се обявява открито 
и получава легитимацията на съпротива срещу комунизма едва при 
„възродителния процес“29.

либералното политическо виждане за националната идентич-
ност, което е в основата на разбирането за нация на европейския 
съюз, е валидно за официалната политика и на днешна България. 
то обаче е по-скоро декларативно, има относително малко на брой 
привърженици и се оказва нетрайно, лесно ерозиращо при всяка по-
сериозна обществена криза. единственото ни успокоение може да 
бъде това, че последният извод е валиден и за повечето европейски 
страни днес.

29 По думите на ахмед доган: „За разлика примерно от българина, като 
историческа съдба, турчинът има много високо историческо самосъзна-
ние. Той се мисли за наследник на едно имперско самосъзнание. Турците са 
от малкото народи в света, които не са били под чужд диктат.“ интервю 
на илиана Беновска с ахмед доган. с., език и култура, 1992, с. 14.

Искра Баева
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Българин, българи – европейци, 
територианци или?

Цочо Златков1

историята е произвела в императив обстоятелството, че всяка 
социална промяна неминуемо е свързана с промяна в разбирането 
на социалния свят, ако не в мисленето на цялото общество, то поне 
на ниво социални групи, важни за функционирането на социума. 
такава промяна първо е предшествана от промяна в мисленето на 
опредени социални слоеве и групи, а след това постепенно води до 
промяна в масовото мислене, в общественото съзнание. това важи 
с особена сила в ситуация, когато такава социална промяна пред-
ставлява цялостна трансформация на системата – това означава, че 
е свързана с основна промяна на икономическата основа и тотална 
промяна на политическата система, а именно това се случва в цен-
трална и източна европа от края на 80-те години на миналия век.

съществен елемент на това масово мислене – съзнание е пред-
ставата за себе си и за основните групи, в които човек екзистира в 
йерархичен ред от най-ниско микро-ниво до най-високото макро-
ниво. Що се отнася до нивата, то на микро-ниво нещата са ясни – 
това са семейството, приятелският кръг, основните партньори, с 
които се извършва основната трудова дейност. По отношение на 
макро-нивото през последните десетилетия нещата са претърпели 
значителни промени – ако преди за макро-ниво на индивидуално 
участие, принадлежност и референция в едно конкретно общество 
се смяташе националната държава, то сега тези рамки значително са 
разширени и далеч надхвърлят националната принадлежност. 

Представата за себе си de fakto е индивидуалната и групова 
идентичност на различните ѝ нива и в различните ѝ аспекти. тук за 
мен от най-голямо значение е релацията „идентичността по нацио-

1 Гл. ас. д-р цочо Златков, ииоЗ, БаН.
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нална принадлежност – идентичността над националната принад-
лежност“. до скоро, по времето на реалния социализъм понятието 
„българин“ се свързваше с определено наднационално ниво – интер-
национализъм, базиращ се на определена политическа доктрина и 
на специфичната ѝ идеология. този „интернационализъм“ се харак-
теризираше преди всичко с подчиненост на по-малките режими на 
големия такъв, а след това вече на някакъв тип (налагано отвън и 
отгоре и поради това изкуствено) общностно съзнание за принад-
лежност към общност от държави. така че тогава „българският на-
род“ се обвързваше с други такива „братски“ народи, на първо място 
сред които беше „братският съветски народ“, а след това всякакви 
други (като например „братският конгоански народ“ или „братският 
монголски народ“ и т. н2). 

Що се отнася до европейското измерение на нашата страна – то 
беше визирано, свеждаше се до и се изчерпваше (в рамките на споме-
натия интернационализъм) само с приобщаването към европейски-
те държави с еднакви режими и идеологии, т. е. към тогавашните со-
циалистически страни (или по-общо с определена територия – част 
от континента европа). Българинът тогава беше европеец главно по 
географски признак и в много по-малка или в някои случаи и в ни-
каква степен – по културен, морално-етичен и ценностен признак.

дали и доколко през последните две декади на тотална общест-
вена трансформация това се е променило? доколко българинът и 
българите са станали европейци не само по географски признак, а 
вече и като идентификация с определена общност – това са основ-
ните въпроси, на които се постарах да потърся отговори в насто-
ящата статия. интересува ме и по-конкретно доколко юридически, 
а в голяма степен и политически формалното членство на страната 

2 лично по време на моя съзнателен живот в онази система многократ-
но съм си задавал въпроса: какво общо имам аз и ние с тем подобни „брат-
ски народи“, като не виждах нищо общо нито по национален, нито по ра-
сов, нито по културен или исторически признак. като пример за общност 
от държави по исторически признак например може да служи общност от 
страни, съставлявани, от една страна, от бившата метрополия (например 
Британската империя) и страните, които са бивши колонии на тази метро-
полия – от друга.

Цочо Златков
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дава отражение и в съзнанието на хората за същинска принадлеж-
ност към определена общност, каквато е общността на народите от 
европейския съюз.

в подобен анализ неминуемо се налагат определени рамки и 
ограничения. Първо, като база за сравнение не е логично да ползвам 
страните от „стара европа“ – по същество Западна европа, а тези от 
континента, които бяха в същата политическа и икономическа сис-
тема. второто ограничение е, че изключвам от анализа като сравни-
телна база и тези страни, които бяха в рамките на бившия съветски 
съюз и на албания, като страна най-изолирана и затворена по онова 
време. в крайна сметка за база за сравнение ще ползвам главно Пол-
ша, чехия, словакия и Унгария3 – държави, които са част от втората 
вълна на разширяването на европейския съюз от 2004 година.

Най-напред ще изложа основните предпоставки с известна ар-
гументация, там където е необходимо. Преди началния момент на 
промените народите от страните от централна европа бяха много 
по-европейски от българския. в голяма степен като резултат от съче-
танието на географския признак с определени исторически събития, 
народите на страните като Полша, Унгария и бившата чехословакия 
в много по-голяма степен бяха част от европа и като традиция, и 
като култура, и като религия – доколкото католицизмът например е 
част от духовното историческо развитие на европа и преобладава-
щата ѝ западна част, то православието бе характерно за перифери-
ите на европа. Не само това, независимо че бяха част от системата 
на реалния социализъм, тези страни с техните общества бяха много 
по-отворени от България. Без да генерализирам за трите страни, на-
кратко бих искал да опиша в какво се изразяваше тази отвореност на 
примера на Полша, в която съм прекарал дванадесет години, именно 
по времето на реалния социализъм. Най-напред и най-общо трябва 
да отбележа, че ситуацията в това отношение в Полша беше корен-
но различна от тази в България. в Полша имаше много по-голяма 
свобода за пътуване както в европа, така и на другите континенти. 
то беше особено улеснено за страните, където имаше значителна 

3 това е продиктувано и от обстоятелството, че към тези страни имам 
преки наблюдение, къде по-големи, къде по-малки.
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полска диаспора (сащ, канада, австралия, Франция, Белгия и др.). 
Полша подържаше тесни връзки със своята задгранична диаспора, 
която се наричаше Полония (Polonia), като имаше даже специални 
държавни институции, които се занимаваха с подържането на тези 
контакти в различните им измерения. много характерно е, че тако-
ва понятие като „невъзвращенец“ в полския език не съществуваше. 
друга важна характеристика е информационно-културната отворе-
ност. информационната бариера в медиите, а и цензурата бяха мно-
го по-слаби в Полша, отколкото у нас. По кината се прожектираха не 
само европейски, а и най-новите американски филми, превеждаха 
се западни автори, от националното радио можеше да слушаш и да 
записваш (както правех аз) последните албуми на най-нашумелите 
рок групи и т.н. По време на моето следване по социология ние че-
тяхме произведенията на класиците на полски език, превеждаха се и 
се издаваха актуални трудове на западноевропейски и американски 
социолози. Не на последно място за отбелязване е, че модата, начи-
нът на обличане, а и като цяло начинът на живот на поляците тогава 
бяха много по-европейски от нашите.

Преминавайки към социално-психологическите и личностни 
измерения на пораженията върху социалната тъкан, като резултат 
от действието на реалния социализъм, трябва да се подчертае, че 
като тип личност „хомо совиетикус“ беше много по-представен у 
нас отколкото в тези страни. това в голяма степен се дължи на об-
стоятелството, че България като страна беше най-близкия сателит 
на москва, беше най-обвързана с режимите в съветския съюз, най-
стриктно изпълняваше онова, което ѝ се казваше (та нали даже на-
шият режим е проявявал самоинициатива като е предлагал България 
да стане шестнайста задморска република на съветския съюз). като 
следствие на това е допълнителната, вторична изолация на Бълга-
рия, на хората ѝ от европейския цивилизационно-културен кръг 
конкретно, а и от съвременната цивилизация – по-общо.

Преминавайки вече към времето на прехода, то преди всичко 
трябва да се синтезира, че нашият преход е много по-бавен, по-мъ-
чителен и болезнен за обществото, отколкото тези в Полша и чехия, 
където той отдавна е приключил и хората постепенно го забравят – 
живеят вече с новите теми и задачи на деня, които са в много по-го-
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ляма степен градивни, отколкото тези на прехода, където трябваше 
да се разрушава (или доразрушава) едно и да се строи ново, което 
само по себе си е мъчителен процес, независимо дали води до по-
добри социални последици и до по-висши функционални състояния 
на социума.

скъсването с комунизма у нас така и не се състоя, за тези два-
десет години не беше изградена нова държава, не бяха изградени ос-
новите на нов тип съвременно европейско общество. целта на про-
мените беше именно постепенното отрязване на фибрите на стария 
тип общество и заместването им с нови, характерни за европейските 
общества. тази цел не беше постигната, нещо повече, засилиха се 
процеси и социални явления, абсолютно характерни за късния реа-
лен социализъм като корупцията, криминализацията на мисленето, 
аномията, социалното изключване и маргинализацията.

По-нататък в този ход на мисли трябва да се подчертае, че мо-
дернизацията и по-конкретно европеизацията на държавата и об-
ществото у нас за периода на прехода е много по-малка и слаба в 
сравнение с бившите социалистически страни от източна европа 
(съзнателно изключвам тези, които са били в рамките на бившия съ-
ветски съюз – там допълнително се добавят и други фактори, което 
изисква друг анализ и други сравнителни перспективи). даже точно 
обратното – още от началото на прехода са налице силни процеси на 
демодернизация и на тласкане на българина към един друг цивили-
зационно-културен кръг, нямащ нищо общо с европейския – напри-
мер „чалга“ културата, която владее сетивата, съзнанието и мотива-
циите за определени поведенски образци вече не на едно поколение 
и то в доста обширни части както на страната в регионален аспект, 
така и на социалната пирамида.

икономическото и материалното изоставане на българина в 
сравнение със средноевропейските не само, че не беше преодоляно, 
но даже се засили. като резултат от негативите на нашия преход, от 
визираното по-горе увеличение на изоставането и на дистанцията 
по главното измерение – благосъстоянието на хората и поради ня-
кои други фактори, се получи едно изхабяване на обществото и на 
социума. това се изразява в нисък стандарт на живот – голяма част 
от хората са на границата на бедността и на границата на оцелява-

Българин, българи – европейци, територианци или?



146

нето. По-нататък, налице е и бедност на работещите, слаби и тънки 
средни слоеве и огромна поляризация между богатството и прежи-
вяването. това доведе и до влошаването на такива характеристики 
като средна продължителност на живота, смъртност, ръст на забо-
леваемостта на населението, алкохолизъм и употреба на дрога. По 
всички тези негативни „класации“ България оглавява страните на 
евросъюза. и обратно – в положителните класации сред тези стра-
ни България е на дъното. Факт, който е неоспоримо доказателство 
за разрушителния ефект на нашия преход, на трансформацията на 
системата в българския и вариант.

всичко това доведе до обстоятелството, че като цяло българинът 
не стана европеец в смисъла на комбинацията на споделени общи 
ценностни системи, тип култура, жизнен стандарт и стил на живот. 
На всички ни е ясно, че по всяко едно от тези измерения разликите 
между българина и статистическия средноевропеец са значителни, а 
по някои от тях – даже огромни. и не е чудно, че след близо двадесет 
години на демократични промени той не се чувства повече европеец, 
отколкото в началото им (виж таблица 1). данните са красноречиви 
– за периода 1991–2007 не само, че делът на тези, които се чувстват 
напълно европейци е намалял чувствително, но даже се е увеличил 
делът на лицата, които въобще не се чувстват европейци. и в това 
няма нищо нелогично, доколкото началото на промените беше об-
щоевропейско дело и тогава българинът изведнъж се почувства част 
от него, то с течение на времето масовите процеси (и в културно, и в 
икономическо, и в политическо отношение) в обществото като цяло 
бяха с обратен знак на придобиване на европейска идентичност у 
българина.
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Таблица 1
чувствате ли се не само българин, но и европеец? (в %)

1991 1993 2004 2007
Напълно 16,0 10,2 20,2 10,6
в известна 
степен

29,7 32,1 38,5 34,6

съвсем не 37,6 42,2 29,5 40,5
трудно да 
прецени

16,7 17,2 11,8 14,3

общо 100 100 100 100
цитирано по (топалова 2008:25)

така че у нас се изгради траен тип личност, който аз наричам 
“хомо трансформатикус“, който е доминиращ в нашето общество. 
той в определена степен е наследник на „хомо совиетикус“, но е 
придобил нови черти, формирани от негативите на нашия преход, 
които имат много по-голяма моделираща мощ, отколкото слабите 
и бавни процеси на европеизация, така че „хомо европеикус“ у нас 
не е доминиращият тип. Бих рискувал тук с определена квантифи-
кация на такава оценка и смятам, че той обхваща не повече от една 
пета част от нашето общество. в същото време отговорите на та-
къв тип въпроси като „чувствате ли се повече европеец, отколкото 
българин“, говорят за калъпизация на мнението – от медиите и от 
изказванията на политиците и пр. просто шурти, че сме европей-
ци. именно поради това такива индикатори имат ниска степен на 
валидност и достоверност. реалната социална емпирия, която ни 
заобикаля и се проявява в различни сегменти и сфери на обще-
ството показва съвсем други неща, които съвсем кратко може да 
се синтезират като: българинът е още доста далеч от европейските 
стандарти – в материално, в културно-цивилизационно изражение, 
в начина на мислене и поведение. (един простичък, но много пока-
зателен и събирателен пример тук е фактът, че българският шофьор 
като цяло продължава да не спира на пешеходната пътека, докато 
в европа (нарочно назовавам нещата по този начин) ситуацията е 
коренно противоположна).
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така че средният българин и след приемането на страната в ев-
ропейския съюз не се чувства повече „европеец“ в общностния сми-
съл на определен социокултурен кръг, а по-скоро такъв като гражда-
нин на някаква територия, която просто на картата е означена като 
европа, така че той по-скоро продължава да е някакъв вид терито-
риянец.
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идентичност и диалог в контекста  
на ценностния дискурс

Богдана Тодорова1

съвременното глобално общество се нуждае от вземане на ре-
дица адекватни решения по проблеми като: екология, демография, 
тероризъм и др. могат да бъдат развити два сценария за необходи-
мите решения. Първият се основава на доминиращите ценности 
или приоритети на съвременността: технологичен прогрес за сметка 
на екологията, научна рационалност по отношение на традицията, 
максимизиране на продукцията и потреблението за сметка на ре-
сурсите, формална законност по отношение на личността, сценарий, 
който ще доведе до изостряне на кризата, а в бъдеще и до катастро-
фа. вторият сценарий залага на радикална промяна в ценностните 
приоритети. това налага необходимостта от анализ на двата типа 
ценностен дискурс, в науката от една страна, но и в теологията, от 
друга страна. трябва да се вземе предвид и „логиката“ на развитие 
на културата. като нейни обективни закономерности са заложени 
моделите за развитие на знанието, заимствани от философията – ку-
мулация, пролиферация и смяна на парадигмата.

кумулатативният принцип изхожда от миналото (абстрактна 
философска норма, при която акцентът е поставен върху идентич-
ността и водещата роля на диалога). така разгледана, културата за-
пазва човешката идентичност, но дистанцира личността от другите 
личности в културния диалог. тази форма на културен избор е де-
терминирана от рационалната логика, предполагаща закономернос-
ти, характерни за социалните науки.

моделът на смяна на парадигмата е революционна феноменоло-
гия, изхождаща от настоящето (акцентът тук е върху смяна на иден-
тичността и промяна на позициите в диалога). Фокусира се върху 

1 Гл. ас. д-р Богдана тодорова, ииоЗ, БаН.
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конкретната социологическа норма в човешкото поведение, която 
предполага както частична така и пълна замяна. това означава, че 
културата се разглежда като поле за свободен избор, където всяка 
норма е изцяло несъизмерима с друга. същото се отнася и до чо-
вешката идентичност и до културния диалог. съгласно този модел 
историята на културата е съвкупност от различни културни типове, 
които не подлежат на взаимно съпоставяне, а изборът между тях се 
контролира не логически, а емоционално.

третият тип – пролиферацията, се основава на принципа на ре-
лативисткия демократизъм, залагащ на бъдещето (акцентът тук е 
върху загубата на идентичност и върху произволни позиции в диа-
лога). Формулираната цел е недостижима на практика и често пъти 
няма нищо общо с реалните човешки действия. Поради тази причи-
на бъдещето е непредсказуемо, но същевременно само то позволява 
да се направи избор между различните културни системи. според 
този модел няма смисъл да се говори за определена идентичност или 
за самодостатъчна позиция в диалога. мотото при такъв модел е: 
„целта е нищо, движението е всичко“

и трите културни сценария могат да се проследят в историята, а 
логиката на културата до голяма степен е проектна, интенционална 
стратегия за навлизане в културното творчество и теоретическото 
му разбиране. 

Рационалността като регулативна ценност в културата
отнасянето ни към културата като осмислена реалност предпо-

лага рационалността като културна ценност. основният проблем е 
как да съвместим нашите ценности с чуждите. различните култури 
несъвместими ли са по принцип? доколко е възможен културен син-
тез с помощта на рационални средства? какви прогнози и анализи 
са възможни в тази сфера? може ли практически да оценим прием-
ствеността на културните ни проекти?

За такъв проект говори Юрген Хабермас – проектът за комуни-
кативна рационалност, в който се включват хора, участващи в соци-
ални дискусии.

ако за вебер централно е понятието за „целерационалност“ – 
рационалност на целите и средствата, то за Хабермас проектът пред-

Богдана Тодорова
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полага хората да приемат правилата на рационалния дискурс, което 
е в разрез със съвременната ситуация на радикализация на проти-
воречията2. и вебер, и Хабермас показват превъзходството на ко-
муникативната рационалност пред ценостната такава, която произ-
лиза от целите, зададени в морално-религиозната система, в която 
индивидът е социализиран. ценностите не се подчиняват на сво-
бодния избор, а се насочват към вътрешното ирационално решение 
на вярата. в този смисъл ценностната рационалност не включва в 
човешкото действие критерия за ефективност и е свързана по-скоро 
с областта на дорационалното. Хабермас показва, че външно езико-
во, стратегическо действие може да произтича там, където контек-
стът на такова действие е ясен. всяка неясност изисква координация 
посредством езикова комуникация. Потребността от координация 
кара участниците да се отрекат от своите стратегически цели и да 
постигнат взаиморазбиране като се опрат на установените в езика 
и речта универсално приети значения. концептулно-нормативната 
рационалност, която е ориентирана към използване на езика има ре-
дица свойства, чужди на рационалността. тя не се ориентира към 
условно емпирични цели, а към универсалните норми на значимост 
(понятийност, правдивост, истиност). чрез комуникацията до парт-
ньорите достига информация за универсалните, общозначими нор-
ми. Партньорът в общуването не може да се разглежда като средство 
за постигане на дадени цели, а като равноправна личност, чийто ин-
тереси са равни на собствените. комуникативната рационалност из-
исква и комуникативна компетентност – да се намерят онези изразни 
средства за постигане на съгласие, без артикулиране на собствени-
те интереси. от гледна точка на собствения стратегически интерес, 
индивидът паразитно злоупотребява с обществения договор, като 
го използва за собствени цели, а не в интерес на справедливостта. 
сключвайки стратегически договори договарящите се страни раз-
читат на етическата норма, която не е стратегическа, а съществува 
в пространствено-концептуалната комуникативна реалност. силно 
изразена днес е опозицията между западната християнска, т.нар ра-
ционална и източната ислямска или традиционна култура. Голяма 

2 Habermas, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt, 1981.
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част от хората, независимо от културната си принадлежност, стра-
дат по време на икономическа криза, война или терористични атаки, 
но никой до сега не е способен предварително да зададе рационален 
изход от подобни ситуации. решенията се оценяват като рационал-
ни post factum и те произлизат от победителя. в действителност кул-
турният смисъл играе важна и реална роля само в две пространства 
– в нашето собствено културно пространство и в чуждото, различно 
от нашето. в първото битуваме, а второто за нас е само емоционална 
и концептуална конструкция. културата, към която принадлежим 
прави нашето знание културно обусловено. според а. Шюц обек-
тивно и научно може да изучаваме само чуждата култура3. ако се 
стремим към рационален и съзнателен опит в търсене на културен 
синтез ще се наложи да излезем от пределите на локалните култури и 
да действаме неутрално по отношение на норми, ценности и идеали. 
което е абсолютно невъзможно, поради привързаност към идеала 
на научната обективност, заимстван от парадигмата на класическата 
наука. Ние всички сме чужденци днес, а благодарение на глобалните 
комуникации, живеем навсякъде. опитвайки се да разбереме раз-
личните културни детерминанти, създаващи условия за рационален 
дискурс в културата, може да разграничим три нива:

– На ниво непосредствени жизнени впечатления – изучаването 
на родния език, дълготрайните връзки в семейството, родни-
ните, училището, родния край. (На това ниво имаме практи-
ческо, неосъзнато емоционално овладяване на културата).

– На ниво придобиване на знание – опитът, досегът с чуждата 
култура (пътешествия, изучаването на чужди езици, общува-
нето с чужденци). Ниво, което проблематизира здравия раз-
ум и дава възможност за разширяване сферата на културните 
познания. индивидът може да формира собствена картина за 
чуждата култура. тук може да съществуват тоталното нераз-
биране и страх, поради дистанцираност от непосредствения 
културен фундамент. На това ниво се проявява когнитивно-
то.

3 Schutz, A. The Stranger// Schutz A. collected papers, Vol. 2 the Hague, 
1962–1966.
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– На ниво философско и научно изследване на културата. тук 
различните култури се изучават като равноправни части от 
един „трети свят“ в духа на Попър4. тази сфера на обективно 
знание демонстрира плурализъм на културните универсалии. 
рационалният диалог между културите има място точно тук.

основното предизвикателство: антропологизъм vs екологизъм
диалогът не се осъществява в междукултурното пространство, 

а в рамките на определена култура, въз основа на ресурсите, харак-
терни за нея. един от съвременните митове, наред с общото разо-
чарование на западната интелигенция и бумът на източни религи-
озни учения, е глобалният екологизъм – хубав пример за това, как 
възникват нови културни универсалии. английският социолог на 
науката с. Фуллър го нарича „кармичен дарвинизъм“. Последици-
те от него са елиминиране на субекта, и отказ от антропоморфните 
основи на културата, отказ от науката и техническия прогрес, отказ 
от рационалността като фундамент на познанието, комуникацията и 
социалната регулация. Фуллър счита, че през XXI век западната нау-
ка ще се съюзи с библейските религии, което ще доведе до „антропна 
перспектива“ в противовес на кармичния детерминизъм5. антроп-
ната перспектива е свързана с християнството, юдаизма и исляма 
и е секуларизирана от позитивизма на XIX век, идентифицирайки 
социалните науки като хуманистични религии. втората обединя-
ва будизъм, джайнизъм и индуизъм, към които се присъединява 
и западния епикуризъм. Негов секуларен вариант става неодарви-
нисткият синтез през XX в., встъпвайки като нормативна основа за 
света. в своите трудове и с помощта на натуралистични аргументи 
докинс, Уилсън, сингър, отстояват идеята за отказ от норматив-
ните привилегии за човека. идея, получила завидна подкрепа от 
постмодернизма. Фуллър предлага монотеисти и позитивисти да се 
обединят за реабилитиране на колективния хуманистичен проект. 
решаващо значение за този проект има разбирането за участието в 

4 Popper, K. Objective Knowledge. An Evolutionary approach., Oxford, 1972.
5 Fuller, S. Karmic Darwinism: The Emerging Alliance between Science and 

Religion, Review de Philosophie, 2002, № 4, P.
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науката като гражданско задължение или дори в смисъла на Бойл, 
Нютон и конт като религиозно служене. XXI век ще стане свидетел, 
според Фуллър, на сблъсък между антропната и кармична перспек-
тива и основният въпрос, който ще бъде задаван е: „човекът – образ 
и подобие божие ли е? и има ли право на привилегировано поло-
жение в природата“. Западните монотеистични религии са съгласни 
по този пункт, докато пантеистичните и политеистични религии на 
изтока – не. в метафизически понятия това звучи като противопос-
тавяне на универсума (единството на йерархии и закономерности) 
на поливерсума (хаотичното взаимодействие на сили и субстанции). 
ключовите понятия на кармичната идеология са: равенство на хора 
и животни, морално-политическа и религиозна толерантност, прео-
бладаване на стихийните сили на обществено развитие, отричане на 
категории като „прогрес“ и „упадък“, приоритет на природните (би-
ологически или космологически) детерминанти пред културните, 
холизъм вместо индивидуализъм. още в далечната 1960 г. подобни 
идеи за кармична идеология са били обект на критика. Хорхе Борхес 
и ролан Барт със своите тези за „смъртта на автора“ са първите. впо-
следствие техният тезис се реализира в тезиса за смъртта на субекта, 
в който е залегнала известната постановка на Ницше за „смъртта на 
Бога.“ всяко минимизиране на ролята на човека в природата на фона 
на съвременните глобални катаклизми би било пагубно. дълбоките 
източници на екологична криза на мисълта лежат в самия характер 
на отношението на човека към природата. инструменталният разум 
на човечеството в хода на експанзията си се сблъсква със собствени-
те си граници. според карл отто апел вследствие редукция на чо-
вешкия инстинкт се образува разрив между „света на възприемане“ 
и „света на въздействие“, което води до загуба на способността човек 
да оценява и контролира6. апел определя като неадекватен призи-
вът – „назад към природата“ и спирането на развитието на техниче-
ските средства. спасението не е в отказа от техниката и в загубата на 
контрол над нея. точно обратното – използвайки я, може да се прео-
долее остротата на съвременната екологическа криза. решението за 

6 Appel, K.-O. The Ecological Crisis as a Problem of Discourse Ethics// 
Ecology and Ethics. A Report from the Melbu Conference, 18–23 July, 1990.
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него е в пространствено-етическия, а не в стратегическият разум. 
решението е да се намерят общовалидните практически дискурси за 
цялото човечество. оттова „доколко и как“ в тези дискурси може да 
бъде представена природата, зависи нейното оцеляване.

Положителното в идеята на Фуллър е терминът „антропия“. По 
своята същност тя е нов вид хуманизъм. в.Гинзбург развива идея-
та за светски хуманизъм като алтернатива на религията7. този нов 
хуманизъм обединява в себе си ценностите на религията и филосо-
фията. и на него му предстои да дефинира новото място на човека 
в един разумен свят. старият класицизъм е обвързан тясно с антро-
поцентризма, с културцентризма (централното положение на кул-
турата спрямо икономика и политика) и с интердисциплинаризма 
(обвързаността с науката, като източник на критическа философска 
рефлексия). При него е възможен диалогът между науката и христи-
янската теология и има място и за модернизацията. 

от теологична гл.т. човек е подобен на Бог и това го извежда 
на предни позиции и над всички. в съвременната „естествена тео-
логия“ силно изразен е стремежът към междудисциплинарен син-
тез. религията, като форма на културата се дистанцира от политика 
и икономика, насочвайки се към развиване на личността в нейните 
ценностни измерения. религията трябва да бъде съюзник на наука-
та, но не и обратното. оттук и значимостта за мястото на философа 
в диалога за ценностите – на центрист или на маргинал?

Позицията на философа – центрист или маргинал?
критическата позиция на учения-хуманитарист – на кръстопътя 

на културите. Позицията на философа – на пресечната точка на кул-
турните епохи. обсъжданата антропна перспектива е препратка към 
епохата на възраждането, когато на човека е даден статус на герой. 
личността се конкурира с Бога – твори общества и култури, овладя-
ва технологично природата и демонстрира способности на демиург. 
ако се вгледаме в днешния политически и религиозен екстремизъм 
и фанатизъм ще разпознаем новите тенденции за героизъм. Нови-
те политически лидери, антиглобалистите, терористичните лидери 

7 Гинзбург, в. л. об атеизме, религии и светском гуманизме., м., 2008.
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гледат на себе си като новите „рицари“, борещи се срещу световно-
то зло. такъв героизъм е лош съветник по отношение на диалога за 
ценностите, той е чужд на компромиса и на синтеза, като цел на ра-
ционалната дискусия. Подобен героизъм не може да бъде форма на 
ценностен дискурс. само философският анализ е способен да пока-
же мнимия характер на ценностната поляризация. 

ако се върнем към очертаните три нива на културна динамика, 
ще видим че противопоставянето на кармичен и антропен принцип 
е възможно само на първите две нива. На третото ниво на културна 
динамика, където смисълът е да се анализира от рационална гледна 
точка, се вижда тяхната ограниченост и синкретизъм. следователно 
масовото съзнание конструира социални ценности, без да се инте-
ресува от критическия им анализ. идеологическата стратегия е да се 
оправдават собствените ценности и да се критикуват чуждите. само 
философът е способен да излезе извън рамките на всяка ценностна 
система, опитвайки се да съхрани политическа и ценностна неутрал-
ност. разбира се на първо и второ ниво от културната динамика, като 
емпиричен субект той може да предпочете и да формира определен 
ценностен смисъл, използвайки кумулатативния метод и метода на 
парадигмалния скок. Но според дълбинната си същност, следвайки 
витгенщайн за него е важно и действието освен знанието – той знае, 
че нищо не знае. единствената позиция в диалога, с която може пря-
ко да се заеме е да създаде пътища за постигане на диалог, който да 
доведе до консенсус. Неговата неутралност е гарант за дистанция. 
Философът е способен да вгради критически аналитични ценности 
в широкия контекст на интелектуалната култура. тази дистанция му 
позволява да види хоризонта и да действа съгласно принципа за до-
пълнителност. изравняването на антропния проект с философския 
дискурс предполага превключване от позициите на науката към тези 
на теологията и обратно в опит за доближаване до общи ценностни 
основания.

Богдана Тодорова
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Национална идентичност
Николай михайлов1

идентичността, идентификацията – това са понятия, за които 
очевидно всички ще се съгласим, че са сложни и сами по себе си 
трудни за… идентифициране. На български език идентификация 
определено съвпада с тъждественост. Но ако прибавим и национал-
на идентификация нещата стават още по-сложни и объркани. ако 
не ме лъже паметта, още Хегел прави разлика между аз и мен. са-
мотъждествеността на философски език значи аз съм аз, но мен 
отнася аз към отношения с други и друго. тогава нека се запитаме 
дали идентичността не е едновременно аз и мен. с голяма вероят-
ност може да предположим, че е така, от което следва, че национал-
ната идентичност включва опознаване на нацията, но също така и 
отношението към други нации. Нека тогава заключим, че тъжде-
ствеността може да се определи като: 1) себепознаване, знаене на 
самия себе си, на собствените си качества и възможности. тя е също 
така и саморазличаване и мислене за самия себе си в отношението с 
другите. 2) себеизразяване не само какво мисля за себе си, но и как 
се отнасям към другите, идентичността е и себеизразяване чрез по-
стъпка, знание, предвиждане и самооценка. 3) самопозициониране 
в бъдещето, предвиждане на промяна, развитие, конфликт, вземане 
на страна, очакване и т. н., и т. н. 

според един от класическите автори по темата за национална-
та идентичност ъ. Гелнър самата идентичност е пряко свързана с 
проблема за национализма. английският изследовател смята, че на-
ционализмът създава нацията или с други думи кара хората да се 
идентифицират по национален признак. Гелнър твърди, че национа-
лизмът е преди всичко политически принцип или както той се изра-
зява „национализмът е теория за политическата легитимност, която 

1 доц. д-р Николай михйлов, ииоЗ, БаН.



158

изисква етническите граници да не са в разрез с политическите – и 
в по-частния случай – етническите граници вътре в една държава 
да не разделят властимащите от останалите – случай, при който в 
общата си формулировка принципът формално изключва.“ както 
виждаме Гелнър обвързва идентичността, съвпадението по етниче-
ски принцип вътре в дадена държава с политиката и политическите 
условия, които гарантират запазването на самата идентичност. друг 
известен автор, който третира същите проблеми е антъни смит. в 
своята книга „Националната идентичност“ той също разглежда не-
обходимостта от съществуването на общ законов кодекс, който да 
стои над местните закони и дори обичаи. смит твърди, че може да се 
наблюдават два типа или по-скоро два модела за национална иден-
тичност. Западният модел разглежда нациите като културни общ-
ности, чиито членове са обединени, ако не и унифицирани, от общи 
исторически спомени, митове, символи и традиции. За разлика от 
западния, източният модел на национална идентичност претендира, 
че нацията е първо и преди всичко общност в произхода. с други 
думи, според изследователя, генеалогията и предполагаемият общ 
произход, мобилизирането на народа, утвърждаването на собстве-
ните обичаи и традиции – това са елементите на т. нар. етническа 
представа за нацията, която преобладава в източна европа. а. смит 
дава следното определение: нацията може да се дефинира като на-
именовано население, което споделя обща историческа територия, 
общи митове и исторически спомени, обща икономика и общи юри-
дически права и задължения на всички свои членове. 

известният руски мислител и. илин, разсъждавайки върху про-
блемите за идентичността, стига до различни заключения за същност-
та на национализма като следствие от осъзнаването на националната 
идентичност. според него национализмът е любов към духа на своя 
народ и при това към духовното своеобразие, с други думи, това, кое-
то различава в духовен план собственият народ от другите. За разлика 
от своите американски колеги, илин включва в определянето на на-
ционалната идентичност и специфичния дух, даден на всеки народ от 
Бога като символ на духовното присъствие на нацията в света. 

в по-ново време с тези интересни проблеми се занимава и един 
от най-големите философски изследователи на съвременността – Ю. 

Николай михайлов
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Хабермас. според него в научното пространство трябва да се въведе 
едно ново понятие, което той нарича „конституционен патриоти-
зъм“. Немският философ счита, че за разлика от класическата фор-
ма на национална идентичност, т. нар. конституционен патриоти-
зъм няма да се отнася толкова до конкретната тоталност на дадена 
нация, а по-скоро до абстрактни процеси и принципи. тези идеи и 
разсъждения на големия немски философ са продиктувани по него-
во признание за негативната роля на немската нация през втората 
световна война. според френския изследовател Жан марк Фери е 
време да се обсъди идеята за постнационална идентичност, която се 
отнася до принципите на универсалност, автономия и отговорност. 
тези принципи според френския автор лежат в основата на правова-
та държава и републиканският ред изобщо. една от последните идеи 
в това отношение е идеята за т. нар. европейско гражданство, което 
някои наричат европейска идентичност. европейското гражданство 
би трябвало да се организира чрез хармонизирани социални зако-
нодателства, съобразени с правата на човека и дори придружени от 
„договор за гражданство“ между различните нации. 

излиза, че идентифицирането може да се определи като цял на-
бор от вътрешни характеристики. Някои от тях са с противоречив 
характер. ако прибавим и нацията, древният свят например не по-
знава нацията. старите гърци не могат да се нарекат нация. възмож-
но е те да бъдат наречени народ, който се дели на различни групи, 
живеещи в полиси, които понякога участват в продължителни кон-
фликти. дори религиозните обряди в тива, атина и спарта са раз-
лични. атина и спарта например, които са гръцки градове-държави 
се различават и по социално устройство и дори по своите ежеднев-
ни обичаи и традиции. спарта се управлява от двама царе и в нея 
господства военен ред. младите спартанци следят илотите. младите 
спартанки често пъти ходят голи и заедно с мъжете участват в състе-
зание по бягане и стрелба с лък. според известния спартански оби-
чай спартанският мъж през първите десет години от брака не може 
да вижда на светло жена си. разрешено е да крадеш стига да не те 
хванат и да запазиш самообладание и да отричаш, когато се усъмнят 
в теб. известна е историята за младия спартанец откраднал малко 
лисиче, което скрил под хитона си и когато бил хванат, той предпо-

Национална идентичност
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чел да отрича, докато лисицата прегризала вътрешностите му и той 
загинал. самообладанието, хладнокръвието, презрението към опас-
ността за спартанците са по-важни от живота на всяка цена. това 
равнодушие се пренася и към отношението към парите и любовта 
към водещите добродетели. върхът на спартанската гордост е цар 
леонид.

атина е друг град, макар и също населен с гърци, но с друга гор-
дост и слава. атинянинът има за цел да се учи и да се образова. люби-
мото занимание на атинската младеж е да ходи след хора като сократ 
и Платон и заедно с тях да размишлява върху различни проблеми по-
сочвани от атинските мъдреци. в атина цари демокрация, свободен 
дух и истинско народовластие. атиняните не са войници в смисъл на 
спартанските мъже, но това не им пречи да са храбри бойци, които не 
се колебаят да влизат в битка с по-силни противници. Но това, с кое-
то остават в историята атиняните са техните философи – образци на 
велики философски достижения, формулирали философски пробле-
ми, които все още са актуални. Широко известно е положението на 
сократ „аз знам, че нищо не знам“. то може да се тълкува по няколко 
начина: 1) сократ знае, че знанието е актуално и е променливо и това, 
което може да се тълкува като знание след определено време може 
да се окаже невежество. много по-късно Хегел разработва тази идея. 
2) да знаеш, че не знаеш предполага такова знание, което не отрича 
старото знание, а го включва в историята си. ако отново дадем при-
мер с класическата немска философия, може да кажем, че тези идеи са 
разработвани от Фихте и от Шелинг. 3) мисълта на сократ може да се 
тълкува и в смисъл, че знанието не е всичко, има неща, които са отвъд 
него. тук великият древногръцки философ намеква за вярата. 

мога да направя извода, че сократ е първият европейски мисли-
тел, който разделя трите главни полета на човешкото познание – ре-
лигия, философия, наука. Платон говори почти по същото време за 
съвършената държава. коя е тази държава? възможна ли е тя? Пла-
тон пък е първият европейски мислител, който търси съвършеното 
държавно устройство. ако перифразираме един известен британски 
политик, може да твърдим, че демокрацията е съвършеният строй. 
Но нека си припомним, че дори ким чен ир, братята кастро и дори 
У. чавес се определят като истински демократи. 

Николай михайлов
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втората теза, която поставя Платон гласи, че съвършенството 
е недостижимо, но това не значи, че не трябва да се стремим към 
него. в историята на философията тя намира своята блестяща раз-
работка в трудовете на кант. очевидно демокрацията се развива и 
придобива нови форми, различни от тези, които са познавали древ-
ните атиняни. тази концепция отново дължим на Платон. третата 
теза на съвременността пак ни връща към него: може би съвършен-
ството не се постига в реалния свят, а при други общества и при 
други светове. 

многократно се използва и тезата на аристотел за човека като 
обществено животно, зоон политикон. тази теза има многократни 
съвременни интерпретации. според мен първата съвременна тема, 
основаваща се на аристотеловата постановка е, че аристотел, ако не 
открива, то поне е много близо до обяснението, че човек живее и се 
променя чрез социалните условия. Платон и аристотел не призна-
ват робите и донякъде жените за хора, но поне свободните атиняни 
и спартанци могат да се нарекат такива. второто тълкуване според 
мен може да се сведе до следното: човек е политическо животно, тъй 
като е задължен да живее в държава и да изпълнява закона. следова-
телно законът и държавата „правят“ политическото животно и обра-
тно. и третото тълкуване на аристотеловата мисъл може да бъде, че 
тя два импулс на велики мислители от дидро и волтер до маркс да 
заключат, че хората като политически животни не са единни. Народ-
ното събрание се избира и в него се чуват различни гласове, които 
винаги поддържат различни и често пъти противоположни мнения. 
Но въпреки своите философски постижения стария свят не познава 
нацията. именно затова гръцките философи не се занимават с фи-
лософските проблеми за свободата, индивидуализма, социалната 
инициатива и социалния конфликт. вярно е обаче в същото време, 
че и средновековието не познава нацията. църквата господства в 
обществото не само в ранното средновековие. църквата не позво-
лява формирането на други центрове доминиращи в обществото 
и обединяващи хората освен папската власт. следователно на пътя 
към формиране и признаване на нацията трябва да се премахне гос-
подството на църквата. единственият исторически субект, имащ не-
обходимата власт, за да извърши тази промяна е светският владетел. 

Национална идентичност
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той е главният феодал, властващ над по-дребните, а също така и над 
крепостните селяни. те са неграмотни, разединени, социално страх-
ливи и религиозно ограничени. 

тогава как се проявява и формира нацията и нейната идентич-
ност. според д. Шнапер в неговата интересна книга „общността на 
гражданите“ първите прояви на национално чувство се срещат във 
Франция още през ХІІІ в., а националната идея се ражда постепенно 
във Франция и англия след продължителния им конфликт, наречен 
стогодишна война. Учебникарска истина е, че през 1609 г. в Холан-
дия се извършва първата буржоазна революция. Но според мен не 
холандците са откривателите на нацията. обичайните заподозрени 
отново са англичаните. също учебникарски факт е, че през 1649 г. 
оливър кромуел решително и безмилостно обезглавява чарлз І 
стюарт на площада пред двореца Уайтхол. кромуел започва новите 
преобразования в тогавашното английско общество и според мен 
прави три важни неща. На първо място той реформира държавното 
управление, като отнема феодалните права. На второ място, той ре-
формира армията, като тя се превръща в национална, а не както пре-
ди в частна армия на отделните феодали. и третото, той премества 
центъра на властта в английския парламент. тя остава там и досега, 
независимо че само няколко години след смъртта на кромуел монар-
хията е реставрирана. след преобразованията на кромуел властта, 
религията и морското господство на англия придобиват огромно 
значение. американският изследовател д. лоуентал привежда в една 
своя книга интересен пример, показващ как се променя национал-
ната идентичност на британците от ХІІІ до ХVІІ век. той разглеж-
да едно обръщение написано от У. маршал, сенешал (висша прид-
ворна длъжност) на кралете от династията Плантагенет, в което се 
подчертава първенството на семейната идентичност във феодална 
англия от ХІІІ в. според сенешала маршал васалната вярност към 
сюзерена или към краля изцяло превъзхожда и предхожда всякакви 
други идентичности, включителни и националната. след славната 
революция на кромуел англичаните вече се наричат нация, която 
се отъждествява с англия, английския флот и английските стоки. 
и най-важното. Новозабогатялата буржоазия се изравнява по про-
изход с аристократите и започва да търси и носи благороднически 
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титли. от друга страна, аристократите се нуждаят от пари и излизат 
на пазара. в това отношение дори маркс пише за буржоазията хва-
лебствени думи – за няколко години тя успява да впрегне в произ-
водство и да разгърне толкова много производителни сили, колкото 
не познава цялата дотогавашна история на човечеството. Значи ли 
това обаче, че тези обстоятелства са вече достатъчни? Буржоазията 
продължава и по-нататък, тъй като за нея е необходим общ пазар и 
са нужни хора да работят. Буржоазията ли създава нацията? маркс 
отговоря положително. очевидно е обаче, че верен на своята дъл-
бока премислена философска система, маркс, като че ли подценява 
духовния фактор. Нацията е не само производство и пазар. Необхо-
дими са също така общи религия, традиция, култура, социални на-
вици, общ език, общ духовен свят и отличаване от други често пъти 
съседни населени територии. 

кога се поражда нацията и кога преживява своя разцвет? спо-
ред мен, за да се породи една нация е важно противопоставянето 
ѝ, често пъти с оръжие, на подобна обществена групировка в друга 
или може би в собствената територия, формирана при други обсто-
ятелства. Ще дам следния пример. През 1793 г. напълно необучена-
та френска армия разбира при валми иначе непобедимите прусаци. 
като гледат отстъплението на прусаците, френските войници викат 
„да живее Франция!“ Значи да живее не френският народ, не парти-
ята на якобинците, нито вождът на якобинците, нито дори френски-
ят парламент, а да живее Франция. следователно френските войни-
ци, защитили с кръвта си своята родина, са осъзнали националното 
единство на всички французи. По-късно тези войници ще бъдат на-
ричани „войници на свободата“. както пише френският историк Ж. 
мишле – „сплотени пред общия враг, провинциите се превръщат 
в народ… Нациите, както и отделните хора, осъзнават и определят 
своята индивидуалност, сблъсквайки се със съпротивата на другия, 
различния от тях; те определят своето аз чрез не – аз“. 

Примерът на французите е заразителен. както отбелязват някои 
изследователи, напр. м. липкин, след англо – шотландската уния 
от 1707 (фактическото образуване на великобритания като единна 
държава), британците започват да се определят като единен народ 
не заради съществуването вътре в страната на някакъв политиче-
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ски или културен консенсус. това определяне се дължи на реакцията 
срещу „другите“, живеещи на враждебен континент, асоцииращи се 
на първо място с французите. английският министър-председател 
Уилям Пит, стремейки се да догони славата на Франция заявява: 
„когато Бог иска да извърши добро дело, той го възлага на англича-
ните“. англичаните се възхищават на Франция като страна, но не и 
на французите като народ. в известните „речи към немския народ“ 
Фихте твърди, че само германците мислят абстрактно и следовател-
но само те могат да опознаят света и събитията в него. Гогол пък, 
най-руският от руските гении, определя страната с известната ме-
тафора като руска тройка, която устремно се движи напред, изпре-
варвайки другите народи, които завиждат на нейните постижения. 
според изследване, проведено през 1979 г. във Франция на въпроса 
„кои националности предизвикват най-малко симпатия у вас?“ отго-
ворите са – 43% за германците и 23% за националностите от северна 
африка. следващата група събира 9%. Пак във Франция през 2004 г. 
се провежда анкета, посветена на 60 годишнината от десанта край 
Нормандия. На въпроса „изпитвате ли симпатия към саЩ?“, поло-
жителен отговор са дали 25% от респондентите, докато през 1988 г. 
такъв отговор са дали 54% от анкетираните, а през 2000 г. – 41%.

Но не само великите нации са способни на такива изказвания. 
Нека си припомним битките на Балканския полуостров за обеди-
няване и социално определение на балканските народи. според 
териториалното измерение на гръцката мегали идея, р. дунав е ес-
тествената северна граница на Гърция, както е било по времето на 
византийската империя. според някои сръбски представи, пък, от 
Белград до Будапеща и до солун се чува сръбска реч. сред нашите 
западни съседи е известен стихът на сръбския поет воислав илич, 
писан още през 1889:

«од Будима (Будапеща), до солуна, и где тимок златни стиже, и 
где шуми бистра Уна, и ловћен се небу диже – то су моје кршне горе, 
куда срби српски зборе».

известни са и български изказвания в същия дух – за българи-
те като основатели на световната цивилизация, за България на три 
морета и т. н. и така нека си зададем въпроса що е нация и как се е 
породила?
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според мен от 300 години насам, нацията е най-сложното соци-
ално-историческо събитие и факт, който е много трудно обясним. 
Над рожденото легло на нацията, като че ли най-често стоят хора 
като Хобс и лок. тя наистина е свързана с раждането на буржоазия-
та като социална класа. Нека си припомним идеята на Хобс, че само 
независимостта на държавата от външно влияние прави един народ 
свободен. така той може да създаде държава, която да дава общите 
закони и да следи за правата. трябва да съществува обединение от 
хора, които могат да бъдат и независими от държавата, но трябва 
да бъдат подчинени на закона. в Парламента, който трябва да следи 
за спазването на законите и да ги изработва, винаги се срещат раз-
лични становища. Но всеки свободен глас трябва да бъде чут. тук 
няма място за анархия, нито за абсолютни авторитети. джон лок 
пък прибавя независимостта от религията. отделянето на църквата 
от държавата е английска традиция, която е особено застъпена от т. 
нар. бащи основатели на държавата, претендираща за най-демокра-
тична в света – саЩ. Признавайки на всеки правото на собствени 
религиозни убеждения, творците на американската конституция 
по този начин ликвидират опасността от религиозни войни, които 
раздират европа в продължение на няколко века. този принцип все 
още продължава да бъде едно от основните политически права на 
гражданите на саЩ – свободен избор на религия, свободно и мирно 
съсъществуване на различни религиозни системи, нетолериране на 
господстваща или държавна религия. джон лок държи също така и 
на свободата на идеите, които се представят от различните филосо-
фи. Нито една философска идея не трябва да бъде господствуваща, 
или пък зад нея да застане държавата. може да се каже, че лок и 
Хобс откриват трите философски проблема, които все още са в цен-
търа на съвременните философски изследвания: морален индивиду-
ализъм, социална свобода и правото на лично мнение. Френските им 
колеги добавят и идеята за развитието или още идеята за прогреса, 
разработена и защитена от кондорсе. така може да се каже, че наци-
ята е сложно социално образувание с вътрешно противоречиви ин-
тереси, със собствена независима държава, обща армия за защита не 
на частни, а на национални интереси, собствена история и собствен 
език. Позволявам си да твърдя, че, именно, нациите са тези, които 

Национална идентичност



166

откриват и водят световните войни, които раждат национализма и 
дори расизма. да си припомним, че дори англичаните, претендира-
щи за най-развитата световна нация, преди по-малко от двеста годи-
ни са били роботърговци и то съвсем законно. 

дали обаче буржоазията като господстваща класа (по тер-
минологията на маркс) придава свои характеристики на нация-
та – лично обогатяване, конкуренция в обществото, стремеж за 
отграничаване от другите нации. маркс би се съгласил. Но нека 
се запитаме и следното – дали всичко в отношенията на нации-
те е национален интерес. дали световните войни са историческа 
неизбежност, следваща от съществуването на големи и малки на-
ции. Не бих се наел с категорични отговори. темата е национална-
та идентичност. да се идентифицираш като англичанин, руснак, 
словенец и т. н. е въпрос на особен социален избор. всяка наци-
онална идентификация е и социализация на поколенията. как да 
обясниш, възприемеш и предадеш националните характеристики 
на хората след теб? как ще обясниш пораженията и победите в 
националната история?

Проблемите за национализма и националната идентичност 
не губят своята актуалност дори в съвременните условия на гло-
бализация и свободно придвижване. дискусиите за националната 
идентичност намират все повече място в литературата, културата, 
изкуството. както отбелязва руският изследовател м. липкин на-
ционалната идентичност може да бъде открита във всички области 
на обществена активност. руският изследовател цитира доклад от 
1994 г., озаглавен „Нации за продан“. този доклад доказва, че дори 
в условията на пазарна конкуренция, където всички усилия са пос-
ветени на достигането на печалба, националните идентичности иг-
раят своята роля. в доклада според липкин се утвърждава в чис-
то прагматичен план, че известните и наложени на пазара марки 
представят митологизирано идеята на своята нация. така напри-
мер марката кока кола митологизира представата за вечно младата 
свободна и сита американска държава – саЩ. разпространеното 
мнение, че японските електронни продукти са най-добри се дължи 
на представата за токио като обляна в неон и електронни реклами 
столица – първата в света, която е акцентирала на технологичния 
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подход при рекламата. с други думи всяка нация се стреми да рек-
ламира своята индивидуалност, култура, история и ценности във 
вид на идентичност. липкин заключава, че това е стремеж, който 
може да се определи като чисто прагматичен и който търси пряка 
връзка между националната идентичност и търговския имидж на 
мощни компании, асоцииращи ги със страната на първоначалния 
им произход. За съвременните българи например да обядваш в мак 
доналдс или KFC е символ на приобщаване към една чужда и же-
лана идентичност. Най-важното, което може би трябва да отбеле-
жим и което посочват мнозина съвременни изследователи е съвре-
менната връзка между идентичност и политика. тук става въпрос 
за преразглеждане и понякога преформулиране на такива ключови 
концепции като нация, раса, култура и др. За съжаление понякога 
тези редакции реанимират отдавна отминали и дори отречени от 
науката теории за произхода на „истинските“ българи, сърби, маке-
донци и т. н. и техните „врагове“ като пречка за истинското нацио-
нално осъзнаване. тези процеси можем да наблюдаваме и в нашето 
общество. 

искам да кажа и няколко думи за българското национално въз-
питание. Нашата нация според мен е една от най-младите в европа. 
През 1762 г. отец Паисий поставя началото на българската нация с 
една книга, която в сравнение с европейските достижения по оно-
ва време е трудно забележима. За сравнение напр. ще отбележа, че 
през 1767 г. излиза известното съчинение на а. Фергюсън, озагла-
вено „очерк върху историята на гражданското общество“. излиш-
но е да споменавам, че тази книга на Фергюсън има влияние върху 
цялото по-нататъшно развитие на обществените науки. и все пак 
книгата на отец Паисий е с изключително значение за българската 
нация. тя ни връща към историята и към самосъзнанието на бъл-
гарите. религиозните хора като софроний врачански поемат тази 
идея. вярващите пренасят вярата си, че България ще я има. това 
начало е свързано с нещо, което само малките народи могат да изра-
зят. На първо място това е стремежът към свобода и на второ място, 
предаността към равенството, независимо с кого живеят и с какви 
възгледи са съседите. цялата история на българското възраждане 
е белязана с тези идеи. а ако си спомним и думите на левски, ще 
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намерим и третия кръг, а именно републиката. в една монархическа 
европа един малък народ изразява надежда за свобода, равнопра-
вие и република. това не е самохвалство, а труден път, по който е 
минал поробен някога народ.

може ли днес да говорим за национална българска самоиден-
тичност? малко наивно ми звучи изучаването на миналото, посе-
щението на музей, създаването на специализирани телевизионни 
предавания, но това не е тема на изложението ми. въпросът е има ли 
българинът национална идентичност и каква е нейната специфика? 
отговорът на този въпрос е труден пред вид масовото напускане от 
младите на тяхната родина. сигурно е много приятно и хубаво да си 
французин, германец, испанец, но е и страшно да знаеш, че до 50 го-
дини българите ще са малцинство в страната си. България е страната 
с най-висока смъртност през 2009 г, според данни на европейската 
статистическа служба евростат. Най-голям спад в отрицателния ес-
тествен прираст на населението в страните членки на ес е отчетен в 
България и латвия. За България продължителността на живота при 
жените е 76,3, а при мъжете – 69,2 години. За 15-те стари държави от 
ес средната продължителност на живота е 82,4 за жените и 76,7 го-
дини за мъжете. По-дълго от българите живеят и хората в останали-
те балкански страни. румъния и България пък са с най-висока нетна 
отрицателна миграция (хора, напускащи страната) между всички 
членки на ес, възлизаща на – 4,3. това е максималната стойност за 
всички европейски държави, включително страните от Западните 
Балкани и бившия ссср.

като че ли днес у нас всичко трябва да започне отначало с огра-
ничаване на демографския срив и с нов прочит на настоящето и бъ-
дещето. дали поколенията след нас ще имат тази гордост и сила? 

според различни изследвания демографският срив в сканди-
навските страни е толкова силен, че малките нации като Норвегия 
и дания например, без непрекъснат приток на емигранти са запла-
шени от изчезване. интересното е, че скандинавците предпочитат 
да се свързват с афганистанци, пакистанци, ганайци, алжирци, ма-
роканци и т. н., но не и с поляци, словаци и не дай си боже с руснаци. 
Нас, българите, пак ни няма. Защо това е така? Предполагам, че знам 
отговора на този въпрос. вие сигурно също се досещате. 
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според едни от последните изследвания за процентното съот-
ношение на чужденците в северна европа около 5% от жителите на 
скандинавските страни са чужденци. За дания този процент е 4.93, 
за Норвегия 4.34, а за Швеция 5.30. При това в момента 11% от насе-
лението на Швеция се състои от хора, родени извън страната. чуж-
денците в тези страни пристигат от Уганда, чили, сирия, иран, со-
малия, еритрея, виетнам. в дания около 1.22% от чужденците са от 
азия, а за Швеция този процент е 1.20. Процентите на емигранти от 
европейските страни са по-високи, но и тук става въпрос предимно 
за хора от Босна, от албания, както и за косовари и български тур-
ци. в Холандия големите емигрантски общности са концентрирани 
в градовете на страната като амстердам, ротердам, Хага, Утрехт. т. 
напр. в последния живеят 60% от всички суринамски емигранти в 
Холандия. емигрантите от холандските антили са концентрирани в 
ротердам, а турските емигранти предпочитат Хага. според изследва-
ния от 2000 г. 11% от емигрантите в Холандия са родени извън евро-
па. в Белгия процентът на чужденци достига 8.6 като от тях 195 000 
са родени извън европа, от тях, пък 107 000 са от мароко. в люксем-
бург процентът на чужденци е 36.9, т. е. много над една четвърт от 
населението се състои от емигранти. интересно е да отбележим, че 
според изследвания от началото на миналия век в Белгия са живе-
ли 3% чужденци, а в люксембург – 12.3%. в края на XIX в. Франция 
първа от европейските страни се превръща в страна на емиграцията 
и от 1889 г. дете, родено във Франция от родители чужденци става 
французин, ако поне единият от родителите е роден също там. спо-
ред данни, цитирани от руската авторка е. Филипова днес само 15% 
от мигрантите във Франция са от европа, а 80% са от азия и африка. 
този процес французите наричат „метисация на нацията“. 

изброените държави, въпреки тези донякъде негативни демо-
графски процеси, са богати страни с голям потенциал за решаване 
на социални проблеми. тежкото положение на България обаче – со-
циално, политическо, икономическо, като че ли стимулира нашия 
демографски срив. Но дали може да го спре? аз не знам рецептата, 
но със сигурност мога да твърдя, че тя съществува и се намира и в 
това, тези въпроси да бъдат подложени на широко обсъждане от ця-
лата българска общественост. Затова действията в тази посока тряб-
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ва да са с мисъл за бъдещето на нашия многострадален и по своему 
велик народ. 
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Патриотизмът – отживелица или 
необходимост
Петя Пачкова1

„Патриотизмът е усилието да се живее добре в собствената страна, 
а патриот е този, който честно полага това усилие“2 Усилие за собстве-
ното си добруване, но и за добруването на обществото като цяло.

след 1989 г. „социалистическият“ режим беше обвиняван в лип-
са на патриотизъм, в изкуствено насаждане на интернационализъм. 
една от митологемите беше, че тодор Живков бил искал да прави 
България шестнайста република на съветския съюз. митологема, 
естествено недоказана и най-вече противоречаща на елементарната 
логика на политическитe амбиции и поведение на Живков.

днес България като цяло има въпиеща нужда от патриотизъм, 
от извеждане на преден план на развитието на държавата като цяло, 
за да е тя по-конкурентноспособна в процеса на глобализация, за 
да не е жертва на глобализацията, а по възможност да е печеливша 
от нея. въпреки това определени среди в обществото продължават 
да насаждат антипатриотизъм, нихилизъм, мазохизъм и прекален 
космополитизъм не по-малко, а дори повече от „социалистическия“ 
режим. опитват се да ни направят по-космополити от хората в най-
развитите държави. Но забравят, че последните по-скоро печелят 
от глобализацията, отколкото губят. Прекаленият космополитизъм, 
прибързаното разграждане на държавата ни, подчиняването ни на 
чужди културни образци води до нашето претопяване и отмиране 
за сметка на утвърждаването и развитието на други нации, съхраня-
ващи в по-голяма степен държавността и културата си и опитващи 
се да налагат собствените си ценности и държавна политика. 

1 доц. д-р Петя Пачкова.
2 Стоянов, и. съвременният български патриотизъм. – в: Ново време, 

2010, 5–6, с. 38.
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Новият български елит трябваше да се „насади“ на трапезата, да 
преразпредели собствеността и да се замогне. Без да има пари или 
желание да предложи работа и благополучие на масите от хора, той 
счете за удобно да ги възпита така, че те да станат по-космополити 
от най-големите космополити. да се чувстват готови да тръгнат по 
света, да забравят за родината си, да я критикуват и да не съдействат 
по никакъв начин за развитието ѝ.

Непатриотичните настроения са вина и на голяма част от „обик-
новените българи“, които се поддадоха на тази пропаганда и стиму-
лираха децата си да учат непременно в чужбина, да работят непре-
менно в чужди страни, дори когато не става въпрос за особена реа-
лизация. дори когато с образованието си и с малко повече желание и 
хъс биха могли да се реализират и в България. и без да са благодарни 
поне малко на родината си, която ги е направила хора и им е дала 
някаква основа за реализация. Настройваха ги допълнително срещу 
българската държава и срещу българското изобщо.

същите тези родители, оставайки самотни и често пъти заб-
равени и необгрижвани достатъчно от децата си (по обективни и 
субективни причини), в критични ситуации допираха пак до „тази 
лоша българска държава“. Но тя им се привиждаше само като техен 
длъжник, който трябва да компенсира родителските им грешки. и 
„тази държава“ трябваше да организира старчески домове, социал-
ни патронажи, центрове и всякакви други социални услуги, за да 
върши онова, което би било най-добре да вършат техните деца като 
отплата за родителските им грижи.

По време на преходния период действително имаше много обек-
тивни предпоставки за недоверие към държавата и управляващите. 
Но те бяха мултиплицирани по различни причини от хората поради 
техните лични или групови егоистични интереси и представи за бъ-
дещето, поради нежеланието или неспособността им да мислят стра-
тегически, перспективно, поради политическите им илюзии. Заради 
временното благополучие много хора бяха готови да отсекат клона, 
на който седят. Защото не всички могат да избягат все пак…

Нарастващото социално неравенство, сривът в качеството на 
живот на много хора, маргинализирането на все повече социални 
групи, крайната безизходност и мизерията в зависими и ощетени 

Петя Пачкова
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социални групи предопределят недоверието към властта и управля-
ващите. те пораждат нихилизъм към гражданските порядки, раз-
вихрят опасни нагласи за нарушаване на законите или нормите на 
държавата и обществото3.

Но периодът на преразпределението поприключи. видя се, че 
боготворените чужди инвеститори идват в България само за да си 
мултиплицират благата без особена загриженост за благоденствието 
на българина. в тази връзка е по-добре да помислим как българските 
икономически субекти да бъдат стимулирани да са по-производи-
телни, по-отговорни и по-патриотични. 

много обикновени хора на свой гръб или на този на децата си 
също видяха, че в чужбина лесно не се става милионер или поп звез-
да, че онези хора в чужбина не ни чакат „с отворени обятия“, не ни 
обсипват с благини и не си нарушават рахатлъка. и че по време на 
криза изхвърлят първо нашите деца. време е да се опитаме да рабо-
тим за България, а това включва и правилно патриотично възпита-
ние на българските деца, а може би и известни промени в нагласите 
на по-възрастните поколения.

По време на преходния период антибългарското самосъзнание 
се стимулираше чрез редица похвати.

един от най-важните беше очернянето на „социалистическото“ 
минало – приказки за това, че не сме имали късмет с освободители 
и поробители, че сме роби по душа, че българинът не може да из-
гради функционираща държава, че „социализмът“ е най-голямата 
ни грешка. По тази линия се влошиха допълнително взаимоотноше-
нията между поколенията. между тези, които са строили неуспеш-
ния „социализъм“ и младите, мнозинството от които го смятат за 
престъпен експеримент. Наруши се приемствеността, вместо да се 
търсят допирните точки между поколенията и историческите пери-
оди. и при това положение как да призоваваш младото поколение 
да се идентифицира със страната си, да пробва да ѝ съдейства (а за 
жертви да не говорим)…4.

3 мизов, м. диалог и толерантност в политиката. – в: Ново време, 
2007, 2, с. 76.

4 Пачкова, П. кризисна междупоколенческа дистанция. – в: Ново вре-
ме, 2007, 3.
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днешният управляващ български елит (икономически, полити-
чески, интелектуален, журналистически) носи своята вина за това, че 
поради егоистични подбуди допусна отминалият период да се под-
ценява и дори ненавижда от голяма част от населението, особено от 
младите. да се обвърже с външните фактори, а българите по време 
на този период да се обявят за страдащи и за страхуващи се. част от 
обикновените българи възпроизвеждаха и продължават да възпро-
извеждат тези вредни митологеми, което има преки антибългарски 
последици. малко са онези, които ще искат да се идентифицират със 
страхлив и непрекъснато страдащ народ. 

своето сериозно вредно въздействие оказа и идеализирането 
на западната действителност и преувеличаването на положителни-
те страни на живота там – политиците им били некорумпирани и 
си подавали оставките при първия най-малък скандал около тях; 
журналистите им не били роби на бизнеса и политиците, а се за-
нимавали само с обективни и смели разследвания; там нямало бед-
ност и мафия; животът им бил супер подреден… При положение, че 
престъпността в най-подредената страна на света – саЩ, се увели-
чава застрашително. а какъв по-важен критерий за подреденост от 
нивото на престъпността има в една държава? При положение, че в 
най-богатите страни вече се говори не само за увеличаване на про-
цента на бедните, но и за оформянето на прослойката на бедства-
щите! При положение, че сме свидетели на непрекъснати протести 
в тези страни.

През целия преходен период се стимулираше в нездравословна 
степен индивидуализмът, егоизмът и потребителската психология. 
(мисли за себе си, а не за другите. Приемаш от българската държава 
да те изучи и изгради като качествен човек, за да можеш да се реали-
зираш в чужбина, а не си готов едно „благодаря“ да ѝ кажеш, камо 
ли да ѝ благодариш с действия. Знаеш си правата, но не и задълже-
нията.)

активно се използваше религията като идеологическо средство 
за управление на масите. чрез активизирането на религиозните 
чувства и практики, чрез стимулирането на християнската религия 
сред мнозинството по-категорично отколкото при „социализма“ се 
подчертава дискриминационният характер на текста в конститу-
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цията за доминиращата роля на тази религия в България. косвено 
се задълбочават различията с малцинствените религиозни групи, 
особено с тази на мюсюлманите. като се прибави и икономическа-
та дискриминация, разделителната линия се откроява и насочва 
допълнително мюсюлманите към антипатриотични, протурски на-
строения и действия, към търсенето на закрила в чужди държави. 
По времето на „социализма“ въпросният дискриминационен текст 
имаше по-малко реални дискриминационни последици, защото 
беше съпровождан и компенсиран донякъде с издигането на жиз-
неното равнище на съответните прослойки, като това действаше за 
задълбочаването на патриотичните им чувства. сега и по двете ли-
нии – чрез влошаването на положението им и чрез задълбочаването 
на религиозните и културни различия – е налице антипатриотичен 
ефект. това се отнася и за турчеещите се българи, и за все по-големи 
части от ромския етнос. в същото време активизирането на съсед-
ни и несъседни мюсюлмански държави и религиозни организации 
оказва влияние върху турчеещите се българи.

През целия този период се преувеличаваше тенденцията към 
отмиране на държавата. акцентира се допълнително върху един ес-
тествен и обективен процес, но неговият мащаб и бързина се пре-
увеличават, като не се изясняват различните ползи от него за раз-
личните нации. сякаш вече трябва да се прощаваме с държавата. 
а преждевременното отказване от националния суверенитет води 
до намаляване на шансовете ни за просперитет и като нация, и като 
личности. в същото време се увеличават шансовете на други страни 
и народи, които не се отказват така бързо от държавата си, а напро-
тив – именно като силни държави смучат от ресурсите на останали-
те, като стимулират космополитизма у тях, за да става това смучене 
по-ефективно.

Преждевременното и прекомерно възпитаване на космополитни 
чувства, особено у младите, води до допълнителното им увличане по 
чужбината. това е свързано с разцвет на всякакви „народопсихологи-
чески“ анализи и заключения, в които българинът е заклеймен като 
завистник, клеветник, простак и хитрец. и естествено погнусата от 
българското води до допълнителна симпатия към други страни и на-
роди с техните „прекрасни“ народопсихологични характеристики.
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всички тези, а и други влияния върху мисленето и поведението 
на българина се осъществяваха чрез сервилната готовност на меди-
ите5, особено на тези с чужд капитал и управление. Голяма е отго-
ворността на медиите – на журналистическия елит, но и на редовите 
журналисти – за насаждането на нихилизъм, на отцеругателски на-
строения и поведение. При положение, че в съвременния свят пряко-
то насилие отстъпва място на идеологическото насилие, на идеоло-
гическата манипулация, ролята на медиите, на журналистическият 
елит за възпитаването на масите в патриотични или непатриотични 
чувства е огромна. техните „грешки“ имат фатално значение.

те са основен фактор за наслагването на отрицателни емоции 
към българското, виждайки в него най-вече лошото, престъпното. 
Не им остават страници и време за хубавото. Уж от загриженост да 
се борят против престъпленията и лошотията. те така се борят, че ти 
показват само тъмнина в тунела. а това е крайно обезсърчително. 
те възпроизвеждат и до днес тезата, че в България са останали само 
некадърните. как при това положение могат да изпъкнат усилията и 
приносите на хората, които са останали в България?

те са активни участници в политическия и социалния процес – 
прикривайки активната си роля в политическите игри, те рушат еже-
дневно авторитета на елита – и с действителни факти, и с инсину-
ации, „…разпалват сред гражданството нежелателни, отрицателно-
критикарски визии, оценки, настроения и реакции към политиката 
изобщо, към държавно-политическите институции, а не само към 
някои нейни представители, партийни централи, елити, фигури и 
конкретни случки“6. те трудно откриват и положителни примери на 
свестни бизнесмени, които произвеждат, а не крадат… По този на-
чин допълнително ги демотивират да мислят за страната си. 

Невъзпитаването на патриотични чувства има по-преки или 
по-косвени социални последици. Преди всичко то логично води до 
допълнително стимулиране на и без това ниската раждаемост. Хора, 

5 Пачкова, П. медии, солидарност, гражданска активност на младе-
жта. – в: моралът в българските медии. с., Фабер, 2009; Пачкова, П. Граж-
данско общество, медии и демагогия. – в: Notabene-bg.org, 2009, кн. 9.

6 мизов, м. Пак там, с. 53.
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които са прекалено критично настроени към родината си, нямат мо-
тив да раждат в името на нейното бъдеще. Хора, които виждат само 
лошото в страната си, а идеализират чуждите страни се стремят да 
осигурят чуждо гражданство на децата си.

За намаляващата раждаемост най-голяма отговорност има мно-
зинството. това е най-вече негов грях, каприз, негова вина. резултат 
от нарастващия потребителски характер на психиката му. мнозин-
ството беше в най-голяма степен управляващ фактор и допусна ня-
кои икономически, социални и културни процеси да се развият така, 
че да застрашат общата структура и взаимоотношения, дори собст-
веното му положение и възпроизводство.

вместо да се погрижи за образованието на някои прослойки, за 
тяхната преквалификация, за тяхното патриотично мотивиране и т.н., 
това мнозинство е готово да вкарва емигранти да му работят, явно не 
правейки сметка за всички проблеми, до които това ще доведе. 

то се увлече в най-голяма степен по съжителството без брак, 
самотното родителстване и ергенлъка. то призна хомосексуализма 
за най-естественото и природно обусловено явление. стана най-
модерно от модерните. а всички тези явления са преки причини за 
снижаването на раждаемостта.

мнозинството беше основен субект на антипатриотичното въз-
питание на младото поколение. допусна то да не уважава миналото 
на страната си, да не знае кои са културните и научни, икономиче-
ските приноси на България, да не знае кои са българските космона-
вти. до там, че на 2 юни, денят на българските герои, да се говори 
по националната държавна телевизия за предателския характер на 
българина, а не за героичността в неговия характер.

допусна българският език да е на второ място по офиси, витри-
ни и ресторанти. Големи общности да говорят на турски и да претен-
дират, че това им е майчин език. допусна в големи региони на стра-
ната да се възпроизвеждат чужди културни и всякакви образци на 
поведение до степен, която застрашава българските. малцинствени-
те етнически групи или страдат, или се възползват от тази политика 
на мнозинството. 

Производствените и социалните ресурси на наличното населе-
ние не се разгръщат в полза на страната ни. изтичат (в по-голяма 

Патриотизмът – отживелица или необходимост



178

степен по икономически причини) хора в репродуктивна възраст, 
без излишни патриотични мисли и задръжки, мислещи само за 
собственото си добруване. а тези, които остават, работят по-малко 
мотивирани, с по-малко ентусиазъм и жертвоготовност, по-малко 
склонни към дейности без специално заплащане в името на някаква 
общност – държавна, селищна, квартална или други подобни.

създава се сериозен демографски проблем, който задълбочава 
допълнително икономическата и социалната безперспективност на 
нацията.

Променя се съществено етническата и социална структура на 
обществото. мнозинството губи свои властови позиции по линия 
на намаляващата раждаемост най-вече сред него. относителният 
дял на някои етнически групи рисково расте. Например тази на ро-
мите. тяхната висока раждаемост по принцип не би трябвало да е 
тревожно явление, ако не е съпроводена с голяма неграмотност, с 
ниско образователно и квалификационно равнище и с масово въз-
произвеждане на модели на престъпно поведение. в същото време те 
логично умножават своите претенции за влияние в управлението на 
обществените процеси, особено на местно равнище. и тези претен-
ции са подплатени с редица мотиви, най-основателният сред които 
е плътността им във все повече селища. това често води до отстъп-
ването на позиции от страна на мнозинството, до все по-чести слу-
чаи на вътрешна миграция на негови представители, до налагане на 
по-нискоефективни и несъвременни правила на взаимоотношения, 
управление и култура.

опасно за цялото нараства влиянието на турчеещите се бълга-
ри. това не е отрицателно явление, ако не е свързано с редица техни 
икономически, религиозни и културни претенции. ако не водеше до 
опасността от сепаратистки настроения и поведения. ако не беше 
вплетено по един опасен начин в сложни междуетнически вражди, 
войни и претенции на Балканите и в света.

от национален интерес е по-правилното съотношение между па-
триотизъм и космополитизъм в полза на патриотизма. както казва 
дамян дамянов, „не е възможно да обичаш човечеството, без да оби-
чаш отечеството си“7. Хубаво би било, ако българите, които отиват 

7 инджов, Н. Просто свидетел. – в: Ново време, 2010, 5–6, с. 25.
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все пак в чужбина да се учат и работят, търсят ползите и за България 
от това. ако имат пари – да инвестират в производства и услуги в 
България. ако учат там, да се се върнат, за да приложат наученото в 
страната. с други думи да не загърбват страната си, а да ѝ помагат.

Прибързаното отказване от род и родина не се уважава в стра-
ните, в които живеят българските емигранти. едва ли им помага, по-
скоро им пречи в личностен план. личното достойнство включва 
уважението и любовта към родината, независимо от нейните „гре-
хове“. а без лично достойнство едва ли може да има много успешна 
цялостна човешка реализация в неродна страна. 

в чужбина има много турски гастарбайтери, които обаче пазят 
турското си самосъзнание.. извън израел има много евреи, които 
всячески го подпомагат. един от факторите за успешното развитие 
на китай през последните десетилетия може би е и различното отно-
шение към „социалистическото“ минало там. мао цзедун продъл-
жава да си лежи в мавзолея, запазва се уважението към него като 
към голяма фигура в китайската история, като се анализират и при-
носите, и грешките му. На неговата епоха се гледа като на зиг-заг в 
историята, а не като на безплоден и престъпен експеримент. това е 
едно от средствата, чрез които се предпазват от срив в патриотични-
те чувства, какъвто срив се получи в България.

антипатриотичното възпитание претърпя различни етапи на 
своето развитие при прехода. Първо беше абсолютният нихилизъм, 
особено за 45-те години. После лека-полека омекваше критичният 
патос и все по-често се изваждаха на показ приноси, но в повечето 
случаи задкулисно, не откровено и затова не достатъчно стимулира-
щи патриотизма.

Надявам се да влизаме в трети етап. На все по-голямо и масово 
осъзнаване, че България има въпиюща нужда от развитие на патри-
отизма, за да се мобилизираме, да си върнем поне част от децата от 
чужбина, да се опитаме да заемем по-достойно място сред европей-
ските нации и в света и то в процеса на глобализация. това означа-
ва да имаме по-голямо уважение към собствената си история, към 
собствената си култура и възможности. този патриотизъм е нужен 
на хората, независимо дали работят и живеят в България или в чуж-
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бина. За да просперират и се чувстват достойни и равноправни на 
други нации и индивиди. 

редица факти от социалния ни живот показват, че у все повече 
хора се усеща такава потребност. 

все по-широка публика търси патриотично (дори националис-
тично) звучащи телевизионни станции и програми. все повече хора 
се осмеляват да си сложат българското знаменце на терасата или на 
покрива.

все повече млади хора търсят клубовете за народни танци като 
средища за културно и социално общуване, освен като средство за 
раздвижване. в софия от няколко години се организират фестивали 
с нарастващ брой участващи състави. много успешно се развиват 
телевизионните програми с народна музика. младоженски двойки 
се обучават преди сватбата да играят хора. Пристрастеността към 
чалгата, с всичките ми задръжки по отношение на съдържанието и 
внушенията ѝ, ми се струва, че идва и по тази линия – като начин 
да се отчуждиш от англо-американската култура, която те залива и 
имаш усещането, че ще те удави…

тези явления трябва да бъдат подкрепени чрез променена дър-
жавна политика в сферата на образованието, науката, медиите и т.н. 
чрез по-патриотични влияния. чрез възпитаване у индивида как-
то на съзнание за принадлежност към род и родина, което му дава 
опорни точки да определи мястото си в света, така и уважение към 
другите култури. чрез изобличаване на вредното влияние на наци-
онализма, на профашистките и расистки изяви в политическото и 
социално пространство. така че да се постигне по-голяма степен на 
идентификация на българите с българското и по-голяма солидар-
ност в името на общата цел – общия ни просперитет.

Петя Пачкова
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Гражданско образование  
като инструмент за съчетаване  

на национална и европейска идентичност
Ивка Цакова1

Гражданското образование в една демократична и правова на-
ционална държава е част от по-общия процес на политическата со-
циализация, който е насочен към интернализиране на политическа 
система в мислите, чувствата и нагласите на населението. то се из-
разява в целенасочени усилия на държавните образователни и др. 
институции за демократично образование и възпитание на млади-
те хора. Гражданското образование е най-интензивно в периода на 
юношеството. в случая ще говоря за българските средношколци и 
ще опитам да изясня как едно стратегическо програмирано граж-
данско образование (каквото в момента липсва в българското сред-
но училище!) може да служи като инструмент за съчетаване на на-
ционална и европейска идентичност. 

Нуждата от демократично образование на юношите у нас е 
осезателна, дефицитът от демократични нрави – тревожен. въз-
растното поколение не предлага на младите в процеса на соци-
ализация демократични нагласи, защото самите възрастни след 
двадесетгодишния уж „демократичен преход“ са политически де-
зангажирани, разочаровани, с минимално доверие в политици и 
институции. Затова младите, според П. митев, се намират на со-
циализационен кръстопът2. а ние добавяме – налице е политико-
социализационен дефицит. след като у нас демократични нагласи 

1 доц., д-р ивка цакова, УНсс.
2 митев П.-е. социализационният кръстопът. – в: морал и социали-

зация на децата и младежите в България, с., „Фабер“, 2006, с. 229–233.
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и ориентации не се акумулират и предават от едно поколение на 
друго по естествен начин, нужни са целенасочени усилия на дър-
жавата за запълване на дефицита. това може да стане чрез една 
Национална програма за гражданско образование и възпита-
ние в българското средно училище. Ще нахвърлям само някои 
щрихи от нея. 

в България, макар и доста късно – през 2002 г. – на тринадесетата 
година от демократичната промяна, в средното училище се въведе за-
дължителна учебна дисциплина по гражданско образование в 12 клас, 
наречена „свят и личност“3. тя би следвало да предлага демократич-
ни знания, ценности и нагласи за поведение, осигуряващи личностна 
подкрепа на демократичното управление, доверие в лидери и инсти-
туции. Но за всички е очевидно, че това не се случва. Нужен е нов 
учебник по гражданско образование, чието учебно съдържание да 
отрази новата ситуация след европейското ни членство. 

основните причини за наличния дефицит на гражданска кул-
тура и респ. на гражданско образование са: негативните последи-
ци от прехода като социална дезинтеграция, индивидуализация, 
консумизъм и др.; негативното отражение на новата постмодерна 
ситуация върху младежта; пораженията върху политическата со-
циализация на младите в резултат на моралната, ценностна криза. 
може би затова проф. Проданов говори на една друга конференция, 
че „нашето общество в новата постмодерна ситуация претърпява 
„социализационна катастрофа“4 – всички социализиращи агенти 
(семейство, училище, медии, партии, сдружения и пр.) не изпъл-
няват социализиращите си функции! На тези кризисни процеси в 
момента няма да се спирам. 

По-скоро, ще акцентирам на друго: налага се отново да пре-
формулираме целта – какво гражданско образование е нужно за 

3 м. Грекова, л. деянова, ив. дичев, П. кабакчиева, к. колев, и. 
Шикова. свят и личност за 12. клас, с., изд. „Просвета“, 2002.

4 Проданов, в. от модерна към постмодерна ситуация в морала и со-
циализацията на децата и младежта. – в: морал и социализация на децата 
и младежите в България. с., изд. „Фабер“, 2006, с. 13–36.
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младите българи, така че да се образоват и възпитат те като добри 
граждани – с политическа и административна компетентност, за 
да може успешно да функционира демократичната ни политиче-
ска система. Гражданската култура е политическа култура, в коя-
то преобладаващият брой индивиди са компетентни граждани, т.е. 
притежават политическа компетентност – готовност за участие в 
политическия процес и административна компетентност – ком-
петентни като поданици. Първата – готовност за участие при взе-
мане на решения; втората – готовност за прилагане на вече взети 
решения. оттук, гражданското образование трябва да стимулира 
най-общо формиране на два типа нагласи – нагласи за участие и 
нагласи за подчинение (най-вече на закона). Политическата компе-
тентност се развива след административната, а гражданската роля 
се развива на основата на поданическата5. тук само ще вметна, че 
от фундаментално значение е познаването и спазването на нацио-
налното законодателство, а на тази основа се създава респект и към 
европейските нормативни актове. с други думи, за да се спазват за-
коните, преди това трябва да се познават. а юношите се обучават 
и възпитават в нуждата от правила за съвместен живот (живот в 
общност) именно в училище. 

към гражданското образование са релевантни още няколко 
понятия: граждански дълг (задължение за политическо участие), 
нормативно разбиране за демокрацията, гражданска култура. 
всички тези понятия трябва да се изяснят семантично, да се опера-
ционализират и облекат в подходяща форма в зависимост от въз-
растовите особености на учениците и да намерят съответно място 
в учебното съдържание – между другото, не само в рамките на спе-
циализираната учебна дисциплина по гражданско обучение, а и в 
програмите по другите „идеологически“ дисциплини – български 
език и литература, българска история, философия, социология и 
пр. всичко това ще доведе до едно „просветено разбиране за де-
мокрацията“, по думите на робърт дал. в процеса на гражданско 

5 тодоров, а. Граждани, партии, избори. България: 1879-2009. с., изд. 
„изток-Запад“, 2010, с. 218, 225.
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образование и възпитание на българските средношколци трябва 
да се държи сметка на отговора на три основни въпроса: а) какъв 
би трябвало да бъде добрият гражданин (нормативен еталон)?; б) 
какъв е всъщност той (реалното състояние)? и в) какъв би могъл 
да бъде гражданинът (постижима цел)?6. тези важни разграниче-
ния имат своето място в една национална стратегия за гражданско 
образование. 

въпросът за формиране на демократично гражданство е доста 
широк по обхват, но аз ще го огранича само до проблема от заглави-
ето. днес в нашата страна осезателно се чувства остра нужда от ин-
ституционални усилия за укрепване на националната идентичност 
на младите хора в условията на глобализация. Нужни са адекватни 
социализиращи мерки в тази посока. По дефиниция сърцевина на 
гражданското образование са знанията за нацията, провокиращи 
патриотичните чувства и знанията за конституцията. За да се со-
циализира българският средношколец като патриот, той трябва да 
познава и цени историческите и културни традиции на родината. 
младите хора се нуждаят от национално самочувствие и аргументи 
за отстояване на национално достойнство. в епохата на глобализа-
ция макар ролята на държавата да се редуцира и трансформира, ус-
поредно с това се засилва ролята на нацията като важен източник на 
културен интегритет. Знанията за конституцията са другата опорна 
точка в гражданското образование – тук само ще маркирам, че е ну-
жен нов прочит на българската конституция, адаптиран към възрас-
товите особености на средношколците и променената ситуация след 
евро-членството7.

Защо е нужно укрепване на българската национална иден-
тичност при младите? и как да я съчетаем с една бъдеща ев-
ропейска идентичност? отправна точка за размишления в тази 
посока ми дава тезата на антъни Гидънс8, че постмодерната си-

6 вж, алмънд, Г. и С. верба. Гражданската култура. с., изд. Гал-ико, 
1998, с. 159–160.

7 вж. по-подробно Проданов, в. цит. съч., с. 34–35.
8 See Giddens, Anthony. Modernity and Self-identity, Stanford University 

Press, 1991.
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туация влияе върху идентичността чрез нарасналите възмож-
ности на избор на различни колективни идентичности, избор 
на жизнени стилове (характерни за консумативното общество), 
на жизнени планове и готови сценарии за съществуване. Пред 
подобни предизвикателства са изправени и младите българи. в 
България, така или иначе, през последните двадесет години се 
повиши жизненият стандарт на голяма част от населението – да 
не забравяме, че с присъединяването си към ес страната ни се 
включи в „клуба на богатите“. това именно доведе до по-нюанси-
рани социални разслоения, до по-голямо разнообразие на жиз-
нени стилове. въпреки това българската национална държава се 
стреми чрез тържествени ритуали да създава чувство за общност 
на своите граждани. това не означава, че цели да ги унифицира 
– това е характерно за авторитарните държави. демократична-
та ни държава подкрепя разнообразието, плурализма, широко-
то „ветрило“ от права – политически, социално-икономически, 
културни, съобразно разбирането за една гражданска (а не ет-
ническа) нация. в процеса на социализация младите български 
граждани трябва да бъдат ценностно обединени около общи ко-
лективни проекти. Националният проект има безспорна при-
тегателна сила. макар това да е придружено с известен драмати-
зъм, защото в съвременните условия националната политика се 
превръща в спектакъл, театър, в който за съжаление популисти 
и националисти излъчват най-съблазнителните послания. все 
пак в конструирането на съвременната идентичност национал-
ната традиция, история, култура си остават ефективен способ за 
формиране на колективна идентичност. такова е мисленето и в 
ес като букет от нации, обединени под девиза „единство в мно-
гообразието“.

На българските юноши е особено присъщо да чертаят жизне-
ни планове за бъдещето. те, обаче, вземат наготово жизнени сти-
лове на съществуване, присъщи за консумативното общество9. и 
отново Гидънс припомня, че тези „наготово установени сценарии 
(във вид на улеснения за идентичността) са прекалено ефимерни, 

9 Банков, кр. консумативното общество. с., лик, 2009.
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за да гарантират социален комфорт“. именно усещането за живот в 
национална общност, живот заедно с другите български граждани 
може да компенсира усещането за ефимерност на различни и сме-
нящи се стилове на живот и консумация. а това усещане за живот 
в общност се постига чрез включване в различни колективни начи-
нания с връстниците (походи, екскурзии, благотворителни и добро-
волни дейности, училищни празници и ритуали и пр.), които имат 
латентни политически последствия в бъдеще и формират нагласи 
за политическо участие. Придобиваният социализационен опит в 
периода на юношеството не е може да се нарече собствено полити-
чески (може би по-скоро пара-политически). Например, авторите-
тът на учителя за младия човек впоследствие предпоставя респект 
към политическия лидер (премиер, президент). включването в раз-
лични общности (групи на връстници, групови спортни и културни 
занимания и инициативи) предпоставя по-късно активност и же-
лание за членство в партия, синдикат, гражданско сдружение и пр. 
извънкласните и извън училищни дейности (походи, екскурзии и 
др.) само на пръв поглед не са политически, защото те всъщност 
възпитават в ценностите на съвместен живот, на сплотеност около 
общи цели и идеали. а животът в общност е политически живот, 
както казва още аристотел. една от важните политически общно-
сти е националната. 

днес трудно се формулират национални идеали, защото сега 
просто не говорим за една политика, пък било то и национална, а за 
много и различни политики. в днешното постмодерно време няма 
една истина за света, както няма и един единствен формулиран 
веднъж завинаги национален идеал. може би са прави тези, които 
твърдят, че една истина важи, докато не бъде открита и заменена с 
друга. лансират се много истини. всеки избира в какво да вярва и 
коя истина за света да приеме. в България различните политически 
идеологии (респ. партии) предлагат опростени обяснителни карти-
ни за света, който ни заобикаля и мобилизиращи версии за бъдеще-
то, но работата е там, че с размиването на ляво-дясното разграниче-
ние, тези послания звучат фалшиво. въпреки това средношколците 
трябва да научат каква е разликата между лявото и дясното, защото 
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веднага след завършването те се изправят за пръв път пред избира-
телната урна и трябва да са наясно с основните политически алтер-
нативи. в същото време тук е и шансът на националните наративи. 
Защото дълготрайните народностни и национални традиции водят 
до усещане за сигурност, устойчивост, за наличие на „корени“ в мо-
билния виртуален свят. 

ако българските институции (най-вече образователните) не 
предложат привлекателни и стойностни национални идеали, млади-
те българи ще се идентифицират с чужди образци – поп звезди и 
пр. измислени герои, рекламирани от световните медии. Хората така 
или иначе имат нужда от социално общуване. Формираната нацио-
нална идентичност в училище легитимира впоследствие действията 
на националните държавни институции, лоялността към тях, ста-
билността на демократичния режим и неговата легитимност. в рам-
ките на гражданското образование и възпитание това се осъщест-
вява чрез различни тържествени ритуали и церемонии във връзка 
с отбелязването на националния празник, с деня на славянската 
писменост и култура, с други национални празници, с празника на 
училището, на града, където се издигат в култ националните симво-
ли – химн, герб, флаг, национални герои. 

и последно, ролята на медиите за формирането на национална 
и европейска принадлежност при юношите е решаваща. Политико-
социализационните влияния са опосредени главно чрез медиите. в 
медийното пространство младите индивиди съпреживяват чужд 
опит (на чужди знаменитости и звезди, а не на национални авто-
ритети, за съжаление); могат да се включват в различни виртуал-
ни общности в мрежата. За младите мрежата има неустоим чар. тя 
безспорно е интригуваща, но все пак младият човек се нуждае и от 
реални социални контакти – от съучастие и съпричастие с реални 
хора. реални, а не само виртуални! именно чрез системата на граж-
данско образование българският средношколец може да получи 
възможност за това – напр. в рамките на извънкласни и извънучи-
лищни дейности. чрез тях средношколците ще получат удовлетво-
рение от общуването си с връстници и с други интересни лично-
сти (защо не политици, обществено ангажирани хора на духа), а не 
само виртуални преживявания в мрежата. Защото сами по себе си 
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медиите нямат ангажимент да разпространяват определени морал-
ни ценности – тяхната логика е пазарна и повечето от тях са пример 
за „власт без отговорност“ (действат на принципа „ако не ти харес-
ва, превключи канала“). 

и така стигаме до една важна констатация, че възпитанието 
на младите хора, а и на всички нас, протича в пазарна среда. днес 
ние, така или иначе, живеем в пазарно време – с всички позитивни 
и негативни последици от това. Напоследък, обаче, пазарната раз-
мяна отстъпва място на платения достъп. в колкото повече мрежи 
и общности имаме участие, достъп, толкова по-богат и интензивен е 
животът ни! това трябва да се обясни на младите по опростен и ясен 
начин,. в учебникът „свят и личност“ се говори за „световното ри-
сково общество“ на Улрих Бек, за живот в риск и несигурност. аз ми-
сля, че много по-добре би било да се говори за „епохата на достъпа“, 
за „европейската мечта“ на джеръми рифкин, за новата икономика 
на знанието, за културния капитализъм. За това – каква е разлика-
та между американци и европейци, например. а тя, според рифкин, 
е че американците живеят, за да работят, а европейците – работят, 
за да живеят, че първите акцентират върху стандарта на живот, а 
вторите – върху качество на живот10. Полезни за социализацията 
на младите българи като европейци биха били и знания от типа, че 
всички тези неща (стоки за бита, услуги и комуникации) са валидни 
само за 15-20% от световното население – която част разполага с 80% 
от световното богатство! По подходящ начин младите могат да узна-
ят и осъзнаят, че ние, българските граждани, бидейни член на ес, 
принадлежим към тази по-просперираща част от света. Успоредно 
с това учениците могат да научат и друго – че макар и парадоксално 
– именно в епохата на достъпа 65% от хората на земята никога не 
са говорили по телефон!, 40% нямат достъп до електричество!11 а в 
България хората масово разполагат с мобилни телефони и относи-
телно широко осигурен достъп до интернет! Подобни данни имат 
двояк ефект върху съзнанието на подрастващите – от една страна 

10 вж. Рифкин, дж. европейската мечта. с., Прозорец, 2005, с. 53–57.
11 Рифкин, дж. епоха на достъпа. с., атика, 2001, с. 245–246:
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провокират самочувствие за принадлежност към най-развитата 
част от света, а от друга – социална съпричастност с лишените от 
подобни възможности други млади хора по света. тези и други ак-
центи върху конструиращата се европейска идентичност на младите 
български граждани може да запълни част от наличния политико-
социализационен дефицит. 

Голяма част от българските средношколци са включени в све-
товната мрежа. може би в един нов учебник по гражданско обра-
зование е добре да попадне по съответен начин и мануел кастелс с 
неговото „мрежово общество“. добре би било по подходящ и атрак-
тивен начин да бъдат дешифрирани трите качества на личността 
за пълноценно участие в мрежовото общество – мобилност, гъвка-
вост, информираност12. европейският приоритет за „икономика на 
знанието“ също трябва да намери достойно място в учебното съ-
държание. 

а защо не в новия учебник по гражданско образование да не 
намери място и Зигмунд Бауман?! с критиките си към консуматив-
ния индивидуализъм, който е на път да разруши социалното, да де-
формира изцяло логиката на политическото действие. и още много 
други автори, които бият тревога, че днешният консумативен капи-
тализъм изисква потребители, а не граждани13. че една демокрация 
на участието може да предложи по-дългосрочни обединяващи на-
ционални визии за бъдещето в рамките на общия европейски поли-
тически проект, който в момента се реализира. 

ключов проблем в една евентуална Национална стратегия за 
гражданско образование е коЙ (и на какво?) да оБУчи оБУчи-
телите? Българските политици от целия политически спектър 
трябва да постигнат консенсус по основни акценти от учебното 
съдържание в посока на демократично гражданско образование и 
възпитание на младите хора и от съдбоносната нужда от него. За 
да могат учителите да преподават демократични знания в училище, 
за да възпитават в демократични ценности, патриотични чувства и 

12 цит. по Банков, кр. консумативното общество. с., лик, 2009, с. 136:
13 вж. Банков, кр. цит. съч. с. 133–139.
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нагласи и да формират умения за активно гражданско поведение и 
демократично участие – преди това трябва да се свърши огромна по 
обем, отговорна работа от съответните държавни (и недържавни) 
институции. може би социалните науки в България ще дадат своя 
принос в тази посока. 

Ивка Цакова



днешните млади 
и националната 
идентификация

191





193

Развива ли се националната идентичност в 
юношеска възраст? 
Красимира Байчинска1 

Националната принадлежност е макро-социална характерис-
тика, която оказва влияние върху конструирането на личната иден-
тичност. тя влияе върху изграждането ѝ чрез ценностите, целите и 
нормите на дадена нация, които са социално конструирани и споде-
лени чрез знаци, символи, смисли и очаквания, които могат да бъдат 
открити в езика, речта или комуникацията.

в хода на социализацията националната принадлежност се 
трансформира в идентификационна характеристика на индивида, 
като отразява определен аспект от неговата колективна идентич-
ност. социализационните практики, насочени към изграждането 
на националната идентичност на децата и юношите са свързани с 
изучаване на националната история, география, литература и фолк-
лор (обичаи, традиции) и т.н. изследванията на националната иден-
тичност във възрастовата психология показват, че тя е динамичен 
конструкт, който се формира в следствие на съвместното влияние на 
когнитивното съзряване на индивида и социалния контекст, в кой-
то индивидът функционира. в европейската традиция интересът на 
възрастовите психолози е насочен предимно към процеса на изграж-
дане на националната идентичност в детска възраст. Най-новите из-
следвания в тази насока показват засилен интерес към протичането 
на този процес в юношеството. данни от големи междукултурни 
изследвания разкриват, че след 12-тата година децата започват да от-
дават по-голямо значение на своята наднационална идентификация 
(Barrett et al., 2001, Reizabal et al, 2002). това поставя въпроса какво се 
случва през юношеството по отношение на националната идентич-
ност като един от основните белези, чрез който човек се легитимира 

1 доц. д-р красимира Байчинска, ииНч, БаН.
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и в своята група, и извън нея. Ние предполагаме, че изграждането на 
националната идентичност е непрекъснат процес, който обхваща не 
само детската, но и юношеската възраст. 

Проблемът за изграждането на националната идентичност ряд-
ко е попадал във фокуса на изследователския интерес в психологията 
на развитието на юношите. Парадигмата за сферите и траекториите 
на развитие на психосоциалната идентичност се прилага в американ-
ската психология на развитието единствено по отношение на етниче-
ската идентичност (Phinney 1990, 1992, 2000a,b, Phinney et al., 2001). 

съвременната социално-политическа и културна ситуация оп-
ределя актуалността на проблема за националната идентичност 
като психо-социален конструкт, който не е идентичен с етническата 
идентичност. както показа прегледът на литературата, национал-
ната идентичност в известен смисъл се надгражда над етническата, 
като вписва в полето от социални идентификации на индивида и 
елемента граждански избор (в термините на права и задължения). 
Присъединяването на България към европейския съюз прави про-
блема за етническата и националната идентичност на българските 
юноши особено интересен, защото се предпоставят нови социални 
възможности, в частност възможности юношите сами да избират со-
циалния контекст, в които да учат, работят и да се реализират. Нещо 
повече, може да се предположи, че в бъдеще българският юноша ще 
е изправен и пред граждански избор – той не само ще може да изби-
ра къде да учи и работи, но гражданин на коя държава иска да бъде. 
означава ли това, че етнически българи по произход, младите хора, 
които направят този избор, ще се самоопределят към друга нацио-
нална група? 

индивидуалният (граждански) избор се използва от някои ав-
тори като основна разграничителна линия между етническата и на-
ционална идентичност (Георгиев, 1994; Неделчева, 2004). Национал-
ната идентичност се разглежда като отделен етап в развитието, като 
по-висш етаж в психичната структура на личността, надстроен над 
етническата. Посочва се, че въвеждането на гражданския елемент в 
националната идентичност е разграничителната линия между двата 
типа социални идентичности. в процеса на етническа идентифика-
ция индивидът е обект на въздействие без възможност за съзнате-
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лен избор. обратно, националната идентификация е задължително 
субектна и има характер на „доброволно културно приобщаване“. в 
ежедневния живот на юношата това приобщаване често придобива 
смисъла на избор – граждански и икономически – къде да се реа-
лизира както в личен, така и в професионален план, както и каква 
националност да избере. 

от гледна точка на една диалектична и системна теория за иден-
тичността противопоставянето на етническата и националната 
идентичност не е ефикасно. Убедени сме, че в съвременното обще-
ство националната и етническата идентичност са важни характерис-
тики от психосоциалната идентичност на юношата, които характе-
ризират наличието или отсъствието на обвързаност на юношата с 
етническото и националното. обвързаността с националното или 
отсъствието ѝ определят избора на макросоциалната рамка, в която 
юношата прави останалите идентификационни избори. липсата на 
обвързаност с националното от една страна може да разширява рам-
ката на идентификационните избори. Юношата може да изпробва 
друг културен или национален контекст, в които да се самоопреде-
ли. така например юношата може да реши да получи образование 
и да работи в друга държава. По този начин той изпробва друг тип 
национална макрорамка за своето самоопределяне, която може след 
време да бъде сменена отново или запазена. 

Процесът на адаптиране към друга култура и нация отдавна 
се изучава в психологията и се описва като процес на акултурация. 
често този процес се съпътства с промяна на значимостта на наци-
оналната идентичност в сравнение с другите видове идентичност. 
от една страна промяната на макросоциалния контекст може да до-
веде до намаляване на значимостта на националната идентичност. 
Юношите, живеещи или работещи в чужбина, често престават да се 
чувствуват тясно свързани с националното. когато значимостта на 
тяхната национална идентичност намалява може да настъпи пре-
структуриране на идентичността, при което може да нарасне значи-
мостта на тяхната професионална, религиозна или културна иден-
тичност. възможна е обаче и обратната динамика – националната 
идентичност да нарастне по значимост като следствие на компенса-
торен механизъм, който фасилитира тяхното личностно своеобра-
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зие и затруднява културната им асимилация. Ние не знаем дали тази 
тенденция ще отмира или ще се засилва, защото в съвременния свят, 
от една страна, сме свидетели на процеси на глобализация (интегра-
ция), а от друга – на локализация. може да се предположи, че наци-
оналната идентичност ще променя своята значимост в зависимост 
от мястото ѝ в системата от различни идентификации на юношата. 
едновременно с това можем да очакваме, че поради разширяване на 
макро-социалната рамка за самоопределяне на юношата, превръ-
щането ѝ от национална в европейска, националната идентичност 
може да бъде „погълната“ от новата „европейска“ идентичност или 
интегрирана и превърната в нейна част.

всичко това показва, че проблемът за националната идентич-
ност не може да се сведе до личния избор на гражданство. считаме, 
че гражданският модел на националната идентичност стеснява рам-
ките на този психосоциален конструкт, като акцентира преди всичко 
върху неговия поведенски аспект. с цел да изляза от елементарните 
дихотомии на етническо-гражданско, даденост-личен избор, се оп-
итах да открия друга подходяща теория, която да създаде една по-
обхватна перспектива пред националната идентичност. определени 
евристични възможности според мен крие теорията за психосоциал-
ната идентичност (ериксън, 1996) и нейният дериват – теорията за 
статусите на психосоциална идентичност (мarcia, 1966). По-долу ще 
споделя своя опит да приложа теория към проблема за национална-
та идентичност. 

Националната идентичност е психосоциален конструкт, който 
характеризира определен тип колективна идентичност и определя 
характера на социалните интеракции вътре и извън националната 
група. този конструкт фиксира културно-историческа форма, кон-
ституираща свързаността ни с другите хора в термините на роден 
език, обща територия и история; 2) тя е основа за диференциране 
на дадена национална група от други национални групи чрез кон-
струирането на националния характер; 3) обезпечава смисъл и на-
соченост на колективни действия в рамките на нацията, които се 
базират върху споделени ценности и цели; 4) създава възможност за 
формиране на обща перспектива за бъдещето, която е социално кон-
струирана и зададена чрез знаци, символи, смисли, и очаквания, ко-
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ито могат да бъдат открити в езика, речта и комуникацията; 5) дава 
възможност за създаването на единен ценностен модел, който служи 
за основа на социалния живот и определя работата на социалните 
институции. 

моята теоретична хипотеза е, че изграждането на националната 
идентичност в юношеската възраст представлява непрекъснат про-
цес, който може да бъде описан от гледна точка на неговите дина-
мични и статични аспекти. особено подходящи са двете биполярни 
дименсии, предложени от маршиа. Първата биполярна дименсия 
характеризира статичния аспект на националната идентичност. два-
та ѝ полюса отразяват наличието или отсъствието на обвързаност 
на юношата с националното, с „българското“. както ще покажем по-
долу, в съдържателен план тази обвързаност може да бъде разглеж-
дана като психосоциална структура, която има когнитивен, афекти-
вен и поведенски аспект.

втората биполярна дименсия характеризира динамичния аспект 
на националната идентичност. той се отнася до специфична позна-
вателно-оценъчна активност на юношата към всичко, свързано с на-
ционалната му принадлежност. това, което определя изграждането 
на националната идентичност в юношеска възраст, е тясно свързано 
с този аспект. 

моята хипотеза е, че в юношеска възраст нараства познава-
телно-изследователската активност по отношение на национално-
то като особен вид социална принадлежност (или психосоциален 
конструкт). тук за първи път националната принадлежност, която 
първоначално е зададена от родителите социална характеристика се 
превръща в проблем и обект на специфична изследователско-оце-
нъчна активност. от една страна, в познавателен план се конститу-
ира абстракцията „българин“, а от друга – индивидът се обвързва с 
нея в афективен и поведенчески план. с други думи тази изследо-
вателска активност е както когнитивна, така и афективно-оценъчна 
и поведенческа. в определени случаи тази активност опосредства и 
определя избора на гражданство. 

Развива ли се националната идентичност в юношеска възраст? 
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Хипотеза за статусите на националната идентичност. Насто-
ящето изследване на националната идентичност се базира върху 
теорията за статусите на идентичност на маршиа. Националната 
идентичност в юношеска възраст се разглежда в термините на об-
вързаността и личната изследователска активност. Проследяването 
на динамиката в развитието на националната идентичност показва, 
че нейните корени са обвързани със семейството и роднинските 
отношения, което разкрива интерперсоналния характер на нацио-
налната идентичност. едновременно с това обаче нейното развитие 
представлява аспект от личностното и когнитивно развитие на дете-
то. когнитивното развитие в детска възраст създава предпоставки 
за формирането на националната идентичност, защото детето за-
почва да разбира абстрактни понятия като родина, отечество, лю-
бов към родината, гражданство и т.н. това определя идеологическия 
характер на националната идентичност. от тази гледна точка, наци-
оналната идентичност е тясно свързано с изграждането на двете ос-
новни сфери на психосоциалната идентичност – интерперсоналната 
и идеологическата. в този смисъл националната идентичност може 
да бъде разглеждана като проекция на тези две полета на иденти-
фикация в една нова сфера на идентичност, която е възможна само 
в следствие на усвояването на формалните операции и социалната 
компетентност, които се формират в юношеската възраст. 

и така считам, че подобно на другите сфери на идентичност, 
националната идентичност може да се опише чрез две биполярни 
дименсии: наличие или отсъствие на изследователска, когнитивно-
оценъчна активност по отношение на националното и степен на об-
вързаност с „българското“ т.е. степен на национална самоопределе-
ност. тези дименсии водят до диференцирането на четири статуса 
на националната идентичност – дифузия, предрешена, мораториум 
и изградена.

Красимира Байчинска
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�. дифузия на националната идентичност. тя се характеризира 
се с ниска степен на обвързаност с „националното“ и ниска степен на 
изследователска активност. Юношата никога не е проблематизирал 
националното и не се интересува от това. той е равнодушен относно 
самоопределянето си в термините на националната група.

2. Наложена национална идентичност. тя се определя с висока 
степен на обвързаност с националното и ниска степен на изследо-
вателска активност. Юношата има яснота по отношение на своята 
национална принадлежност, но не се е обвързал с нея сам, за него тя 
е нещо имплицитно, зададено от родителите му. 

3. мораториум или криза на националната идентичност. Налице 
е недостатъчно силна и ясна национална обвързаност при наличие на 
висока изследователска активност. Юношата активно се интересува 
от това да знае повече за националната история, география, език и ли-
тература, но все още не се чувствува достатъчно обвързан с „нацио-
налното“, т.е. няма достатъчно силна и ясна национална идентичност. 

4. изградена национална идентичност. тя се характеризира с 
висока степен на обвързаност с националната група и висока изсле-
дователска активност по отношения на нея. обвързаността с наци-
оналното е резултат от активно изследователско поведение по отно-
шение на националното като особен тип колективна идентичност, 
базирана върху общ език, територия, споделено минало и настояще. 

Фигура 1. Статуси на психосоциалната идентичност 

НалоЖеНа
НациоНалНа 
идеНтичНост

иЗГрадеНа 
НациоНалНа 
идеНтичНост

диФУЗиЯ мораториУм

присъствие

личностна обвързаност 
 присъствие

познавателно-оценъчна активност 

отсъствие 

отсъствие
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можем да групираме статусите от гледна точка на наличието 
или отсъствието на обвързаност с българското и да говорим за оп-
ределени и неопределени статуси. определените статуси включват 
предрешената и постигнатата идентичност, а неопределените – ди-
фузията и мораториума

в проведеното от нас емпирично изследване искахме да отгово-
рим на следните въпроси: какво е разпределението на тези четири 
статуса на националната идентичност при българските юноши? кой 
от тези статуси е най-разпространен и кой е най-слабо представен 
в юношеска възраст? какво е съотношението на определените към 
неопределите статуси на национална идентичност? 

извадка. емпиричното изследване на статусите на национална 
идентичност бе проведено през 2003 – 2004г. в него взеха участие 532 
юноши на възраст от 16 до 21г., ученици и студенти.2

Резултатите показват следното разпределение на статусите на 
национална идентичност.

2 това емпирично изследване бе проведено под мое ръководство от 
докторантката ми с. савова през 2004г. Повече подробности за него чита-
телят може да намери в книгата: Байчинска, к., м. Стефанова, С. Савова 
„статуси на психосоциална и национална идентичност, ценности и пси-
хично благополучие в юношеска възраст“, акад. изд. „Проф. м.дринов“, 
софия, 2009.
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разпределението на статусите на национална идентичност по-
казва, че доминиращ статус е мораториумът (63%). Почти половина-
та от изследваните лица (49%) са в недиференциран мораториум. в 
чист мораториум са 14% от юношите. Подобна честота се наблюдава 
и при статуса дифузия (16%) и изградена идентичност (15%). само 
6% от юношите в извадката попадат в статуса на предрешена иден-
тичност. 

мораториум на националната идентичност. Повече от полови-
ната от изслeдваните лица са в мораториум на националната иден-
тичност (63%), това означава, че този статус има най-висока честота 
в юношеска въраст. При това само 14% процента от изследваните 
лица са в чист мораториум, а 49% – в недиференциран мораториум. 
Недиференцираният мораториум е преходен статус от предрешена 
идентичност към чист мораториум, който се характеризира с ниска 
степен на изследователска активност по отношение на „българско-
то“. статусът чист мораториум се характеризира с висока степен на 
изследователска активност по отношение на „българското“ и ниска 
степен на обвързаност с него т.е. отсъствие на стабилна национална 
самоопределеност. това означава, че тези млади хора се интересу-
ват от въпроса за националната идентичност, задават си въпроси, 
свързани с влиянието, което тяхната национална принадлежнаст 
ще окаже върху житейските им планове и са в период на активно 
проучване на различни възможности, свързани с това: разговарят с 
различни хора по този въпрос, четат литература и т.н. те обаче все 
още не са постигнали яснота по отношение на своята национална 
идентичност. важно е да отбележа, че общата им мотивация за еми-
грация е по-висока в сравнение с връстниците им в статус изградена 
национална идентичност. решението на юношите от този статус да 
напуснат страната се базира върху мотивите „подкрепа от родители-
те“ и „перспектива за бъдещето“. 

дифузия на националната идентичност. 16% от изследваните 
лица попадат в този статус на националната идентичност. тези млади 
хора никога не са проблематизирали този аспект от своята идентич-
ност и не се интересуват от това. статусът дифузия на националната 
идентичност се характеризира с ниска степен на изследователска ак-
тивност по отношение на националното като колективен тип иден-
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тичност и ниска степен на обвързаност с „българското“. тези юноши 
проявяват по-голяма готовност да емигрират. основните мотиви, 
които биха повлияли върху решението им да напуснат страната, са 
наличие на помощ от родителите и отсъствието на перспектива за 
бъдещето. 

Наложена идентичност. едва 6% от изследваните лица имат 
този статус. За тези юноши е характерна висока степен на свърза-
ност и обвързаност с „българското“. Юношата е постигнал яснота 
по отношение на своята национална идентичност, но не като резул-
тат от активно изследователско поведение, а резултат от безусловно 
приемане на възгледите на родителите си. общата готовност на тези 
юноши да емигрират не се отличава от тази на останалите статуси. 
Не се наблюдава ясно изразен мотив, който би повлиял върху реше-
нието на младите хора от тази група да напуснат страната. 

изградена национална идентичност. в този статус на национал-
ната идентичност попадат 15%. тук са юношите, които са обвързали 
себе си с „българското“, като особен вид колективна идентичност. те 
са направили това в резултат от предшестваща изследователска, ког-
нитивно-оценъчна активност по отношение на националното. мла-
дите хора от този статус са постигнали яснота по отношение на сво-
ята национална идентичност вследствие на активно изследователско 
поведение: разговори, четене на литература, участие в различни из-
вънкласни форми като клуб по български традиции и обичаи и др. 

Накрая, ще синтезирам получените резултати като използувам 
условно самоописание на юношите от различните статуси:

14% от изследваните юноши, биха могли да кажат за себе си: 
„опитвам да разбера какви сме ние българите, но все още не мога да 
се самоопределя като българин.“ (чист мораториум)

49% от изследваните юноши откровено биха споделили: „малко 
се интересувам от това какви сме ние българите и не се усещам осо-
бено свързан с нацията.“ (недиференциран мораториум)

16% биха могли да заявят: “въобще не ме интересува какви сме 
ние българите и не се чувствувам свързан с нацията си.“ (дифузия)

6% биха казали: “Приемам безусловно това, че съм българин, 
защото се чувствувам свързан с нацията си чрез родителите си“. (на-
ложена национална идентичност)
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15% биха могли да споделят: „Наясно съм какви сме ние, бълга-
рите и се самоопределям като българин“. (изградена идентичност)

Получените от нас данни показват още: 
1. статусът на национална идентичност оказва влияние върху 

общата мотивация за емиграция на българските юноши. При това 
юношите с изградена национална идентичност имат значително 
по-ниска мотивация за емиграция в сравнение с връстниците. това 
недвусмислено показва, че ако искаме да спрем потока от младежи 
емигранти трябва активно да работим върху формирането на наци-
онална идентичност на младежите. 

2. съотношението на определените към неопределените статуси 
на национална идентичност е следното: 21% към 79%. При това, ва-
жно е да отбележа, че 30% от юношите, участвували в изследването, 
са проявили познавателно-оценъчна активност към националното.3 
това означава, че в юношеска възраст поне за 1/3 от младежите наци-
оналната принадлежност от зададена и безпроблемна, се превръща 
в обект на познавателно-оценъчна активност. това прави възможно 
осъзнатото обвързване с “българското“. очевидно е, че формиране-
то на националната идентичност в съответствие с гражданския (ев-
ропейски) модел, чиято основна характеристика е свободният граж-
дански избор, е нова перспектива, пред която българските юноши се 
изправят в резултат на отварянето на България към европа и света. 
толкова по-голяма е отговорността на редица институции, в това 
число и на училището, което може да окаже определено влияние 
върху процеса на изграждане на националната идентичност. Пита 
се, доколко и как различните социални институции могат да фаси-
литират процеса на формиране на националната идентичност. 

следва обаче да се подчертае е, че 70% от изследваните юноши 
проявяват ниска степен на изследователска активност по отноше-
ние на „националното“.4. това навярно отразява спецификата на 
националната идентичност. тя е личностна характеристика, коя-

3 тук са включени лицата в чист мораториум и тези с изградена иден-
тичност. 

4 тук са включени статусите: недифиренциран мораториум (48%), ди-
фузия (16%), предрешена идентичност (6%).
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то първоначално е идентична с етническата принадлежност и едва 
при определени социални условия се проблематизира и индивидът 
се обвързва доброволно и съзнателно с нея. това възможно обяс-
нение на наблюдаваните резултати е свързано със специфичните 
характеристики на българската народопсихология. според предло-
жената от смит (смит, 2002) класификация, България се вписва по-
скоро в етническия модел на националната идентичност (кръстева, 
1995), където между членовете на нацията обединяващ е родстве-
ният принцип и общият исторически наратив, обичаи, фолклор, т.е. 
българинът е органично свързан с нацията, но националното рядко 
е проблематизирано и превръщано в обект на сравнение и оценка. 
ако това е така, можем да кажем, че българинът е органично свързан 
с нацията, но националното рядко е било проблематизирано и пре-
връщано в обект на сравнение и оценка.5 Независимо от това счи-
там, че този резултат е обезпокояващ, защото е свързан с по-силна 
мотивация за емиграция. 

важно е обаче, че налице е и обратната тенденция. 30% от юно-
шите, участвували в нашето изследване, са проявили изследовател-
ска активност. смятаме, че това е важен резултат, който може да 
бъде разбран само във връзка с актуалните социокултурни проце-
си у нас и в европа. възможността за изграждане на националната 
идентичност е свързана с доброволно обвързване с националното. 
Националното от зададено и безпроблемно се превръща в обект на 
познавателно-оценъчна активност. в резултат на тази активност 
става възможно и осъзнатото обвързване с “българското“. така на-
ционалната принадлежност може да бъде превърната в национална 
идентичност. 

очевидно е, че формирането на националната идентичност в съ-
ответствие с гражданския модел (европейски модел), чиято основна 
характеристика е свободният граждански избор, е една нова перс-
пектива, пред която българските юноши ще се изправят в резултат 
на отварянето на България към европа и света. вероятно новите со-

5 изключение прави периодът на възраждането и дискусиите за наци-
оналния модел на развитие в контекста на други нации и култури, главно 
в европа. 
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циално-културни условия в бъдеще ще оказват още по-голямо влия-
ние върху процеса на изграждане на националната идентичност. По-
казателно в това отношение е мнението на младите хора, изказано 
в организирана от нас фокус-група. По отношение на гражданския 
избор на националността, младите хора считат че това, което дос-
коро беше немислимо, днес е въпрос на личен избор. очевидно, со-
циализирането на юношите като българи е важен аспект от тяхната 
психосоциална идентичност. можем да очакваме, че с нарастване на 
възрастта, изследователската активност и степента на обвързаност 
с националното ще стават все по-важен аспект от психосоциалната 
идентичност на юношата. друг възможен сценарий разбира се е, че 
със задълбочаването на процесите на глобализация, изследовател-
ската активност на индивидите в тази насока ще намалява, като по-
актуална става наднационалната идентичност, например “европеец“. 
това би могло да бъде важен проблем за по-нататъшни изследвания 
в тази актуална проблематика.

концепцията за статусите ни помага да очертаем една нова и 
перспективна линия за изучаване на процеса на изграждане на на-
ционалната идентичност. в теоретичен план конструктът дава въз-
можност за по-детайлно описание и проследяване на формирането 
на националната идентичност в юношеска възраст както на интра-
индивидуално, така и на интериндивидуално равнище. в практи-
чески план този конструкт ни позволява да очертаем особеностите 
в изграждането на националната идентичност на българските юно-
ши днес. Приведените по-горе данни на статусите на национална 
идентичност на български юноши през 2004 г., две години преди 
присъединяването на България към ес, могат да са от интерес за 
бъдещи изследвания. Бъдещите изследвания могат да покажат дали 
присъединяването ни към европа фасилитира или стагнира проце-
са на формирането на националната идентичност на българските 
младежи. 

следва да обърнем внимание на това, че националната иден-
тичност може да бъде водещ компонент в процеса на изграждане на 
психосоциалната идентичност. това се определя от нейния специ-
фичен характер. от една страна националната идентичност е компо-
нент на общата психосоциална идентичност, но от друга – тя може 
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да бъде нейн структурообразуващ компонент. това е така, защото тя 
определя избора на макросоциалната рамка или културата, в която 
юношата живее, работи и се развива. така например юноши, които 
избират да учат и работят извън България се намират в ситуация, 
различна от тази на юношите, които са избрали да останат в стра-
ната. Формирането на психосоциалната идентичност на първите е 
усложнено, защото те трябва да се адаптират към чужда култура. 
в процеса на своята акултурация те трябва да преразгледат или да 
потвърдят направени вече избори в идеологическата или интерпре-
соналната сфера. това обаче остава в тясна зависимост от избора на 
национална идентичност, който те правят. с други думи, трите вида 
идентичности са тясно взаимосвързани. 

изучаването на тяхното единство е от особен интерес за бъ-
дещите изследвания на психосоциалната идентичност в юношеска 
възраст. този въпрос ще става все по-актуален, защото днес сме 
свидетели и участници в процеса на отварянето на културите една 
към друга. Новите социални реалности, наличието на социално-по-
литически съюзи, в рамките на които се извършва свободно прид-
вижване особено на млади хора, които имат висока степен на мо-
билност, внасят съществено изменение в социокултурния контекст, 
в който се изгражда психосоциалната идентичност на юношата. ето 
защо проблемът за психосоциалната и националната идентичност 
ще придобие още по-голяма актуалност в близкото бъдеще не само в 
България, но и в ес като цяло (маринова и др., 2010).

Накрая ще си позволя да сформулирам две хипотези относно 
развитието на националната идентичност в съвременния свят.

Хипотеза �. съвременният глобален свят ще доведе до посте-
пенното „отмиране“ на националната идентичност и ще изведе на 
първи план професионалната, религиозната, идеологическата иден-
тичност, които са наднационални. тази хипотеза има известно осно-
вание в нашите данни, които показват висок процент неопределени 
статуси на национална идентичност – 79%. тези статуси са свързани 
с по-висока мотивация за емиграция. ако тази тенденция се запази, 
скоро можем да се окажем или застаряваща нация без млади хора, 
или просто съвкупност от хора, населяващи една територия и гово-
рещи един език, но без обща колективна идентичност. 
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Хипотеза 2. съвременният глобален свят налага да се развиват 
както националните, така и наднационалните типове идентичност. 
тези идентичности са взаимодопълнителни, а не противоречиви. 
Нужно е да се фасилитира тяхното едновременно развитие. Убеде-
на съм, че могат да бъдат създадени социални програми в училище 
или извън него, които да подпомагат и стимулират познавателно-
оценъчната активност на юношите по отношение на националната 
им принадлежност. мисля, че те трябва да се базират не върху аб-
страктно знание (българска история, география, литература), а към 
емоционалното преживяване на националното – изследване на ро-
дословно дърво, изследване на алтернативни възможности за наци-
онално развитие в повратни моменти от българската история и т.н. 
Без работа на психолози, учители, социолози и политици по посока 
на формирането на силна национална идентичност, бъдещето на на-
шата страна не е радостно. Защото желанието да живеем добре заед-
но минава през чувството ни, че принадлежим на една общност. 

данните от изследването на националната идентичност са оп-
тимистични за изследователския потенциал на избрания от нас под-
ход. това е различен ключ към проблематика, която отдавна вълнува 
изследователите в различни области на социалните и историческите 
науки. Прилагането на понятието статуси на идентичност към из-
следването на националната идентичност отваря едно ново изследо-
вателско поле, изпълнено с много предизвикателства.

анализът на взаимовръзката на развитийните и структурните 
аспекти на националната идентичност също е нов и интересен ас-
пект на проблема за националната идентичност. Нашето изследване 
показа, че всеки статус на национална идентичност се характеризира 
с особена констелация на афективни, когнитивни и поведенски еле-
менти. това прави възможно да се обрисуват типичните портрети 
на юноши с различен статус на национална идентичност. връзката 
на развитийните и структурните аспекти на националната идентич-
ност според нас е една нова и перспективна линия за бъдещи изслед-
вания. 

конструктът „статус на националната идентичност“ разкрива 
нови перспективи пред психолозите, които искат да изследват траек-
ториите на развитието на националната идентичност с нарастването 
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на възрастта. това е възможно, защото четирите статуса на наци-
онална идентичност са разположени върху континуум с изградена 
идентичност в единия край и дифузия в другия, като подреждането 
на статусите следва логиката на изграждане на идентичността: от ди-
фузия към предрешена към мораториум към изградена. лонгитюд-
ните изследвания могат да очертаят прогресивни или регресивни 
изменения в статусите на национална идентичност. 

в практически план от особен интерес е установеното влияние 
на учебната програма върху структурните компоненти на национал-
ната идентичност. различните структурни характеристики на отде-
лените статуси на национална идентичност навеждат на мисълта, че 
повлияването на отделните ѝ компоненти – афективен, когнитивен 
и поведенчески – би довело до промяна на активния статус на наци-
онална идентичност. адаптирането на учебните програми към но-
вите социални и културни условия чрез въвеждането на елементи, 
стимулиращи гражданското и националното съзнание на младите 
хора, както и утвърждаването на нови източници на национално 
самосъзнание извън традиционните за българското общество – ис-
тория и традиции, биха дали на младите българи ново самочувствие 
на представители на една самобитна, но и модерна нация в голямата 
европейско семейство. 

Установената връзка между статуса на национална идентичност 
и мотивацията за емиграция показва, че за да се овладее емиграци-
ята на младите българи трябва да се подпомогне формирането на 
националната им идентичност.
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Специфика на националната и  
европейската идентичност  

на българските юноши и младежи
маргарита Бакрачева, Бистра мизова1

Национална и европейска идентичност в съвременния кон-
текст

въпросът за изграждането на национална и европейска иден-
тичност на юношите и младежите днес е по-актуален от всякога в 
контекста на динамични промени в национален и международен 
план. в условията на обща несигурност, подсилена от финансовата 
криза, българските юноши са изправени пред предизвикателството 
да направят житейските си избори и едновременно с това да опреде-
лят своята национална принадлежност. след присъединяването на 
България към ес и във връзка с усилията на страната ни за утвър-
ждаване и подкрепа на европейската интеграционна идея изграж-
дането и поддържането на национална идентичност протича до го-
ляма степен паралелно с изграждането на европейска идентичност. 
всичко това създава предпоставки за усложняване на контекста, в 
който българските младежи трябва да решават основните си жизне-
ни задачи. 

в една от класическите парадигми за идентичността – тази на 
е. ериксън (1996) – периодът за изграждането на този динамичен 
психосоциален конструкт е юношеска възраст, която според съвре-
менните модели продължава до 25 години (корсини, 1998). основен 
момент в теорията е, че индивидуалните и социалните фактори се 
концептуализират като взаимосвързани и определящи параметри-
те на личностово развитие. с други думи, историческият момент и 

1 Гл. ас. д-р маргарита Бакрачева, ииНч, БаН, 
Гл. ас., д-р Бистра мизова, сУ „св. кл. охридски“. 
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културата задават рамката, в която юношите изграждат чувството 
си за идентичност, адаптирайки се към социалния контекст. соци-
алната среда предоставя на индивида възможности за избор, като 
респективно може да улеснява или препятства процеса на себеизу-
чаване, себеосъзнаване и себеопределяне. ситуационните промен-
ливи задават широк спектър от възможни алтернативи в тази насо-
ка, а личностовите променливи предопределят избора на конкретен 
модел на поведение в тези широки граници (Kroger & Green, 1996; 
Danielsen et al., 2000). 

в психология на развитието съществуват два основни подхода 
към изучаване на националната идентичност – когнитивен и соци-
ално-психологичен. в термините на тези две класически теоретич-
ни рамки, които отчитат влиянието на когнитивното развитие и 
включеността на индивида в различни социални групи, се приема, 
че националната идентичност се формира в детството и в края на 
юношеската възраст вече е в платовиден застой (Байчинска и кол., 
2009). изследователският интерес на двамата автори в настоящото 
изложение не се фокусира приоритетно върху строго определена те-
оретична рамка, а по-скоро е продиктуван от идеята, че национална-
та идентичност е колкото социо-културна конструкция, свързана с 
историческото развитие и актуалното функциониране на общество-
то, толкова и индивидуален, осъзнат акт на избор. основна насоката 
на нашето изследване е да проучим как българските юноши и мла-
дежи днес конструират на когнитивно, афективно и поведенческо 
равнище обвързаността си с „националното/българското“ и успяват 
ли да реализират активен и свободен избор, къде да учат, да работят 
и граждани, на коя държава да бъдат. 

резултати от изследвания в България разкриват, че съвременни-
те български юноши отлагат правенето на стабилни избори и изграж-
дане на самоопределеност както в личен, така и в национален аспект. 
63% от българските юноши имат висока степен на изследователска 
активност по отношение на „националното/българското“ и ниска 
степен на обвързаност с него, т.е. отсъства стабилна национална са-
моопределеност. една шеста не са нито активни, нито обвързани с 
„българското“. само 6% имат висока степен на обвързаност с „бъл-
гарското“, които са приели това имплицитно от родителите си. 15% 
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от българските юноши са обвързали себе си с „българското“ като 
особен вид колективна идентичност. това те са направили в резултат 
от предшестваща изследователска, когнитивно-оценъчна активност 
по отношение на националното (Байчинска и кол., 2009). тези резул-
тати ни дават известно основание да предположим, че както изборът 
на обвързаност с българското се отлага във времето, така ще се отла-
га и изборът на самоопределяне чрез „европейското“.

европейската идентичност разглеждаме не като противопос-
тавена на националната, а като особен вид колективна идентич-
ност, която е наднационална, но неограничаваща или изместваща, 
а допълваща и разширяваща националната идентичност (Mayer & 
Palmowski, 2002). конструирането и поддържането на европейска 
идентичност се базира на няколко основни фундамента: 1) на чув-
ството за принадлежност към общоевропейска културна рамка и на-
следство, чиято специфика произтича от съхраняване и развиване 
на културното многообразие в общността 2) на правото и правните 
норми, кодифицирани в системата от законови актове и договори, 
регулиращи и обезпечаващи социалния просперитет, политическа-
та и икономическа стабилност и автономност на нациите и региони-
те в общността 3) на идеята за споделяне на универсалните ценности 
като демократичност, съхраняване и спазване на основните човеш-
ки права, мир, свобода, толерантност, плурализъм и др. (Winkler, 
2006). Гражданинът на европа надгражда над „националното“ в своя 
образ и се идентифицира с „европейското“; запазва се уникалността 
на националните идентичности в рамките на общността и се отсто-
ява многообразието. европейската идентичност е многопластов и 
динамичен конструкт, който отразява идеята за пресечната точка и 
баланса между възприемането на чуждото и отстояването на специ-
фичното, както и необходимостта от осигуряване на толерантност 
към различността. 

в подкрепа на това са резултатите от изследването на евроба-
рометър за нагласата на гражданите на страните – членки на ес 
към европейската и националната идентичност. Най-висок процент 
лица, които се самоопределят приоритетно (единствено) като евро-
пейци, са 20 % от гражданите на люксембург. в седем други държави 
мнозинството граждани се чувстват и европейци, освен граждани 
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на националната си държава – италия 71%, испания 63%, Франция 
59%, Белгия 57%, Холандия 55%, австрия 50% и Германия 49%. в ос-
таналите страни мнозинството се идентифицира чрез националната 
си идентичност, като най-висок е процентът във великобритания – 
67% [http://becsa.org/start_bg.php?id=BE2002_11]. 

в модела на нашето изследване разглеждаме изграждането на 
националната идентичност, подобно на идеологическата и интер-
персоналната, като непрекъснат и динамичен процес. аналогична 
теза приемаме и по отношение на европейската идентичност като 
особено гъвкав и многопластов конструкт, който се намира в дина-
мични, разширяващи и допълващи релации с националната иден-
тичност. 

За изследване и анализ на процесите на изграждане на нацио-
нална и европейска идентичност може да бъде приложен двудимен-
сионалния модел на дж. маршия (Marcia, 1966). Първата биполярна 
дименсия характеризира статичния аспект на националната, респ.
европейската идентичност – наличието или отсъствието на обвърза-
ност на юношата с националното/“българското“ и с „европейското“. 
второто биполярно измерение описва динамичния аспект на нацио-
налната, респ. европейската идентичност – познавателно-оценъчна-
та активност на юношата към всичко, свързано с националната при-
надлежност, респ. с принадлежността към европейската общност и 
нейните единни политически, социални, културни и икономически 
фундаменти. според описаните две дименсии се оформят четири 
статуса на идентичност – изградена: висока степен на обвързаност 
с „българското“ и „европейското“ вследствие на собствено пробле-
матизиране; мораториум: висока изследователска активност в изу-
чаване на възможните алтернативи и отлагане на правенето на ста-
билни избори; предрешена идентичност: приемане на национална 
и/или европейска обвързаност без изборът да е личен, а по-скоро 
приемане на родителски образи и дифузия на идентичността – липса 
на обвързаности и активност в изследователското поведение.

изследвани лица и методи
до момента, в пилотната фаза на проекта, сме изследвали 243 

студента на възраст 19-25 години (143 жени и 100 мъже) от сУ св. 
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климент охридски, НБУ и НатФиЗ, от различни хуманитарни и со-
циални специалности. Приложили сме авторска методика за измер-
ване на изградеността на националната и европейската идентичност, 
разработена по модела на въпросника за измерване на психосоциал-
ната идентичност (Adams et al., 1989). в първата част на инструмента 
са разположени айтемите, с които изследваме степента на изграде-
ност на националната и на европейската идентичност в референт-
ната рамка на четирите статуса, описани от маршиа (Marcia, 1966) 
и операционализрани за измерване от адамс (Adams et al., 1989). 
техният брой е общо 32. 16 от тях са предназначени за измерване на 
статусите на националната идентичност и 16 – за статусите на евро-
пейската идентичност. втората част от въпросника е предназначена 
за изследване на структурните компоненти на национална идентич-
ност – когнитивен, афективен и поведенчески. 

в настоящото изложение ще представим и обсъдим накратко 
само част от резултатите във връзка с разпределението на статусите 
на националната и европейската идентичност у изследваните бъл-
гарски юноши и младежи, получени на базата на анализа на данните, 
събрани чрез първата част на въпросника. 

По-долу привеждаме примери за отделни айтеми, описващи че-
тирите статуса на национална и европейска идентичност: 

– За дифузия на идентичността, примери за използваните айте-
ми са: 

а. „Не съм открил(а) нещо, което да ме кара да се чувствам 
горд(а), че съм българин, а и не чувствам особена нужда да търся.“ 

Б. „Никога не съм бил(а) толкова навътре в обществения жи-
вот, че да се възприемам като европейски гражданин.“ 

– За предрешената идентичност, пример за използвани твърде-
ния са: 

а. „Роден съм в България и никой не ме е питал, значи съм бълга-
рин. Не виждам защо трябва да мисля за това.“ 

Б. „Ако избера да живея в Европа, а не в България, това ще бъде 
за да удовлетворя родителите си.“ 

– Примерни айтеми за мораториум са: 
а. „Все още не съм намерил(а) отговор на въпроса какво означава 

за мен това, че съм българин.“ 
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Б. „още не съм наясно какво означава да съм европеец, но се оп-
итвам да го разбера.“ 

– За изградената идентичност, примерите са: 
а. „Дълго търсих информация за българската история и тра-

диции и сега със сигурност знам какво означава за мен, че съм бълга-
рин.“

Б. „Търсих много информация за възможностите, които ми дава 
европейската принадлежност и вече знам какво значи това за мен.“

обсъждане на резултатите
в долните графики е показано процентното разпределение на 

изследваните юноши в статусите на национална (фиг. 1) и европей-
ска (фиг. 2) идентичност.

Фигура 1. Процентно разпределение на статусите  
на национална идентичност

изградена национална идентичност имат едва 3% от изследва-
ните юноши; 76% са в мораториум, 12% в дифузия и 9% с предреше-
на идентичност.

Специфика на националната и европейската идентичност ...
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Фигура �. Процентно разпределение на статусите  
на европейска идентичност

По отношение на европейската идентичност изградена е при 6% 
от юношите и младежите, 67% са в мораториум, 15% с предрешена 
идентичност и 12% в дифузия.

По отношение на статусите на национална и европейска иден-
тичност при изследваните български юноши и младежи се наблю-
дава еднакъв модел на разпределение – повече от половината из-
следвани юноши/младежи демонстрират висока изследователска ак-
тивност по отношение на националното и европейското, но отлагат 
стабилните избори и предпочитат да останат в период на изучаване 
на възможностите, предоставяни от средата. По една десета следват 
изборите на своите родители или значими други, което означава, че 
не се интересуват и не проявяват активност в самоопределянето си 
като граждани на България и европа. Най-нисък е относителният 
дял на тези, които имат ясна и стабилна национална и европейска 
идентичност.

с основание можем да предполагаме, че на практика европей-
ската идентичност може да бъде интерпретирана като единствено 
надграждана над националната, защото не фигурират факторите, 
които определят националната идентичност като компонент от об-
щата самоопределеност (обща територия, общ език и т.н.). в този 
смисъл получените резултати изглеждат съвсем логични – българ-
ските юноши, които не са направили твърди избори и нямат сил-
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на обвързаност с „българското“ отлагат избора и на обвързаност с 
„европейското“.

Получените резултати потвърждават отчетена вече тенденция 
българските юноши да удължават периода на експериментиране 
и изучаване на възможностите в процеса на самоопределяне и об-
вързване с „националното“ и „европейското“, без да се ангажират с 
трайни и стабилни избори в тези насоки. до голяма степен това е 
свързано с особеностите на социалния контекст на национално и ев-
ропейско равнище, който провокира изчаквателна позиция поради 
общата нестабилност на средата (и национална, и европейска) осо-
бено в икономически план, динамичните промени и глобализацион-
ните тенденции в социо-културен аспект, които предлагат нови въз-
можности за изпробване и експериментиране с другите „подиден-
тичности“ (отнасящи се до половата роля, професията, религията, 
политиката, приятелството, забавленията, философията на живота). 
Надяваме се в бъдещи изследвания да отчетем различен модел на 
адаптиране към социалния контекст, който се изразява в по-кате-
горична и ясна самоопределеност по отношение на националното и 
европейското.
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морални образци на поведение и  
личностна идентичност

максим Лазаров1

когато говорим за морални образци на поведение следва да се 
има предвид, че по принцип всеки образец, било то естетически, 
културен, ролеви и т. н. е донякъде и морално натоварен. доколкото 
образецът е носител на някаква лично значима ценност, описание 
на някакво идеално за „аз-а“ състояние, проекция на нещо желано, 
към което човек се стреми, дотолкова всеки образец има морална 
стойност. така за художника шедьовърът има значението не само на 
естетически еталон, но е носител и на нещо, което той възприема 
като добро и превръща в канон на своята дължимост, т. е. в двигател 
на това, което следва и трябва да се направи. 

Но заедно с това съществуват и мотиви, ориентацията към които 
се формира главно в сферата на моралното съзнание, детерминира 
се предимно от нравствени подбуди. другояче не би и могло да бъде, 
доколкото целите на морала изискват формирането и на собствено 
морални образци на поведение. критерият за отдиференциране на 
едните образци от другите е самото съдържание на човешката дей-
ност. тук методологическо значение има положението, че „връзката 
на различните видове социална дейност с моралната дейност е обу-
словена от това, че последната е подчинена на същите цели, каквито 
има и социалната дейност. Но заедно с това моралът има свои, при-
същи нему цели (да се прави добро, да се изпълнява обществения 
дълг и т.н.), които по отношение на първите изпъкват в качеството 
на стимули (морални), а в личностен план като мотиви“2.

1 доц., д-р максим лазаров, ииоЗ, БаН.
2 архангельский, л. м. специфика социальной детерминации нрав-

ственных отношений. – в: социальная сущность, структура и функции 
морали. м., 1987, с. 77.
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следователно може да се каже, че моралните образци се харак-
теризират с няколко съществени особености, а именно: 

– те се конструират предимно в сферата на моралното съзнание 
и са призвани да „обслужват“ моралните потребности на ли-
чността; 

– в качеството си на морални образци се обособяват не толко-
ва процеси, явления и т. н. от предметната действителност, а 
главно факти, действия, постъпки от сферата на човешкото 
поведение;

– територията, на която се създават и усвояват моралните обра-
зци, е пряката междуличностна комуникация, непосредстве-
ното общуване между хората.

Настоящата подредба няма претенциите за някаква типология 
на отличителните критерии на моралните образци, но тя е достатъч-
но надеждна основа за открояване на тяхната специфика в съдържа-
телен и функционален план. 

ако приемем, че формирането на нравствените образци се из-
вършва главно в рамките на моралното съзнание, това означава, че 
тяхното изграждане и функциониране ще се подчинява на общата 
логика на взаимоотношението между дължимо и съществуващо. 
моралният образец е лично възприета дължимост, олицетворена от 
действията и постъпките на дадена личност, която човек се стреми 
да осъществи в собствената си жизнедейност и поведение. Но за раз-
лика от теоретически интерпретираната дължимост, тази на морал-
ния образец е вече нещо съществуващо в поведението на някой друг. 
това е дължимост, която човек може да „пипне“ и „види“, да бъде не-
посредствено демонстрирана пред него. По такъв начин, може да се 
каже, моралният образец е дело главно на емпиричното, всекиднев-
ното морално съзнание, което буквално е „потопено“ в стихията на 
практическите нравствени отношения.

разбира се, това не изключва ролята на теоретическата рефле-
ксия, преценката и осмислянето на възприеманите за образци стой-
ности, но те се извършват преди всичко със средствата на всеки-
дневното морално съзнание. За да се формира даден нравствен об-
разец не е нужно да се прочете „критика на практическия разум“ на 
кант, нито пък да се размишлява върху диалектиката на категориите 

максим Лазаров
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дължимо и съществуващо. именно защото са конкретни, видими, 
непосредствени еталони на нравствено ценното, моралните обра-
зци се изграждат преди всичко в рамките на емпиричното морално 
съзнание. 

това, разбира се, съвсем не означава, че теоретичното съзнание 
е лишено от подобна способност. Намесата му като правило пови-
шава критичността спрямо съществуващите еталони, повишава 
равнището на убедеността на възприетите ценности и стабилизира 
репертоара на споделените вече образци. 

Най-сетне, теоретическата рефлексия може да бъде предпостав-
ка за ограничаване пробивната сила на негативните морални обра-
зци, които твърде често са облечени в одеждите на нестандартното, 
отхвърлящо масовите нрави поведение. още навремето Хайнрих 
Хайне иронизираше, че ако добродетелта увлича един, то порокът 
винаги увлича двама човека. Но заедно с това теоретичната рефле-
ксия далеч не е абсолютна гаранция срещу възприемането на такива 
образци. в случая всичко зависи от това, доколко дълбоко са усво-
ени наличните нравствени ценности и съществуват ли дисонанси 
между идеалния и реалния план на поведението. 

По такъв начин моралните образци могат да служат и служат като 
индикатор за общата морална идентичност на личността. това понятие 
включва склонността на човека да съхранява и реализира в различни 
условия личностните позиции, да притежава определен имунитет към 
въздействия, противоречащи на неговите личностни нагласи, възгледи 
и убеждения. ето защо, когато моралните образци се дестабилизират 
това довежда до обща неустойчивост на цялостната ценностна систе-
ма, до дезорганизация на целевите нагласи, до затруднения в избора на 
поведенска стратегия. Поведението на личността с дестабилизирани 
морални образци изглежда за околните като нещо неразбираемо, ало-
гично, неадекватно. При това и самата личност е затруднена в изхода 
от разнообразните житейски перипетии и ситуации. 

следователно може да се направи предположението, че морал-
ният образец като носител на лично възприетата дължимост съдър-
жа в себе си указания не само за актуалната, но и за бъдещата жизне-
дейност на личността. образецът съдържа указания не само за това 
какво трябва да върша сега, но и какъв искам да бъда, какво очаквам 
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да се случи с мен, ако сторя това или онова. 
тук стигаме до втория пункт на формулираната вече по-горе 

схема, а именно, че като морални образци не какви да са факти и 
явления от действителността, а такива главно от сферата на човеш-
кото поведение, т.е. които се осъществяват от конкретни личности, 
могат да се видят в техните постъпки и дела. моралните образци са 
като правило винаги персонализирани – олицетворени в образа и 
действията на някоя личност. това, както знаем, може да е човек от 
нашето обкръжение, от историческото минало или художествено 
произведение. 

Независимо в коя от тези плоскости е разположен образецът 
във всички случаи е необходим под някаква форма „пряк контакт“ 
с него. 

По такъв начин формирането на моралните образци (и това е 
тяхна важна особеност) не предполага задължително някаква опо-
средствуваща инстанция, такава, която да дешифрира образа. това 
става като правило лично и в този смисъл изборът на образец е само 
по себе си вече някаква проява на морална автономия, свобода на 
волята и избора. както още кант е знаел, автономията на волята е 
такова нейно свойство, благодарение на което „тя сама за себе си е 
закон“. 

следователно изборът на образец е свидетелство за съществу-
ването на някаква степен на морална оформеност. чрез моралните 
образци се осъществява процесът на личностната идентификация, 
нравственото самоуправление на личността. именно стремежът 
към тази цялост и завършеност обяснява защо образецът се въз-
приема не парциално, а тотално – не просто с една или друга негова 
характеристика, а като завършен образ. веднъж избран, образецът 
се следва не само в хубавото, но и в това, което може да бъде лошо, 
неадекватно, непопулярно и т. н. 

Постепенно в процеса на реалната „употреба“ на образеца в не-
говите контури се нанасят съответните корекции, които го „вграж-
дат“ в структурата на реалната жизнедейност. По такъв начин не 
само образецът изгражда личността, но и личността изгражда обра-
зеца. отсъствието на това „обратно движение“ означава, че вместо 
личностна идентификация и самоопределение ще имаме подража-
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ние, сляпо следване на избрания образец. тогава колкото и да е кра-
сив и впечатляващ той, действията и постъпките на личността ще 
изглеждат неразбираеми, загадъчни, необясними. в духа на школ-
ските твърдения като типичен пример за това може да се посочи об-
разът на дон кихот, чиито смехотворни деяния, независимо от ви-
соко моралната им мотивировка остават за околните неразбираеми 
и комични. другият популярен литературен герой, този на Хамлет, 
може пък да се представи като пример за това, какво става с човек, 
когато е лишен от възможността да се опира на някакви образци, 
когато обкръжението, знанията и опита не могат да му предоставят 
такива ръководни начала. такъв човек е обречен на вечно колебание 
и раздвоеност, на бездействие и несигурност. Не случайно достоев-
ски, Бахтин и много други писатели, художници и мислители поста-
вят в морално отношение дон кихот по-високо от този на Хамлет. 
това е така, защото първият търси своето самоопределение, цялост 
и завършеност и е готов да работи за тяхното постигане, докато вто-
рият остава на прага на съмнението и колебанието, което го обрича 
на раздвоеност и личностна фрагментарност. 

Наличието на споменатото „обратно“ движение показва, че ус-
вояването на моралните образци се осъществява не само чрез пред-
писанията, но и чрез оценките. моралният образец е единство на 
предписание и оценка, той осъществява синтеза на норма и идеал, 
изискване и пожелание. именно в акта на оценяването се извърш-
ва адаптация на образеца към параметрите на реалната действител-
ност. оценяването е проява на нашето самосъзнание, самопреценка 
за това доколко нашите постъпки се вписват в границите на соци-
алната необходимост и лично разбраната морална дължимост. ако 
предписанията на морала дават модела на поведение и изпъкват за 
човека като обективна основа за нравствената дейност, то в оцен-
ките е отразена по-скоро субективната страна на моралната регула-
ция. оценката следователно е процес на активно преработване на 
образеца и директното му вграждане в практиката. в този процес се 
извършва образно казано „избистрянето“ на образеца, конкретизи-
рането му съобразно наличните обстоятелства. 

това избистряне включва в себе си не само „отърсването“ на 
образеца от отделни негови черти и характеристики, но и включва-
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нето, наслагването на нови такива. Най-често това става чрез обе-
диняване на черти и характеристики от няколко образеца в рамките 
на един портрет – на желаното „аз“. като краен резултат е налице 
формиране на един сумарен образец, обединяващ в себе си черти и 
състояния от няколко вече възприети и апробирани образци. 

сумарните образци се отличават с повишена трайност на въз-
действието и много по-ярко изразена регулативност. това е така, 
защото сумарните образци са своего рода „лично дело“, плод на ин-
дивидуалното морално творчество, на личните търсения, грешки и 
успехи. в тях и чрез тях се осъществяват нарасналите избирателни 
възможности на личността, диференцираността на отношенията 
към заобикалящия свят и повишената субективна свобода. изграж-
дането на сумарния образец е на практика идентичност на личност-
та, самотворенето ѝ по законите на морала. 

сумарният образец не бива да се схваща като някаква мозайка, 
механичен сбор на фрагменти от отделни образци. Подобен „колаж“ 
е невъзможен и най-вече неефективен в поведенско отношение, за-
щото при всяко съприкосновение с действителността той ще се раз-
пада на съставните си части. механичното слепване на образците е 
явление характерно за подрастващата и юношеската възраст, когато 
желанието да бъда като този, и като онзи, и като другия и т н. доми-
нира над взаимоотношенията с околния свят. така юношата желае 
едновременно да бъде и д’артанян и Хари Потър, т. е. желае да бъде 
като всички харесвани и желани образци. Но с все по-активното и 
мащабно навлизане в процеса на обмяна на социалните дейности, 
стремежът „аз“ да бъда като другите отстъпва пред този „аз“ да бъда 
„аз“. сумарният образец е именно израз на този генерализиран вече 
и траен процес на идентификация. Постепенно на мястото на меха-
ничното слепване идва избирателното снемане и органичното обе-
диняване на отделните желани черти и характеристики. „Желаното 
аз“ не е вече този, онзи или друг образ, а именно лично изработен 
образец на поведение, пробван, коригиран и доизграждан в процеса 
на съвместно съжителство с другите. 

именно това важно обстоятелство се има предвид, когато като 
територия на моралните образци определяме сферата на междулич-
ностните отношения и непосредственото общуване. контактите с 
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другите хора са „лакмусов проявител“, показващ доколко работос-
пособен и адекватен е избраният образец на поведение, проверка на 
реалната му морална стойност и значимост. изолацията или по-ско-
ро херметизацията на един морален образец единствено в рамките 
на индивидуалната значимост и субективните проекции го превръ-
ща в своего рода утопия и мечтание. 

такъв образец не само, че не може да внесе промени в реалната 
жизнедейност, но той в последна сметка загубва и качествата си на 
ръководно начало, не може да стане достояние на другите. Не слу-
чайно кант, говорейки за свободната воля, изтъква обстоятелството 
че в акта на „волеизявата“ – искането, желанието, – целеполагането 
трябва да съдържа тенденцията за превръщане във „всеобща мак-
сима“, т. е. правило, отнасящо се до възможно най-широк кръг хора. 
Херметизираният образец е не толкова идеал, колкото идеализация 
на някакви черти и състояния, в него се съдържат само пожелания 
и никакви предписания за конкретни действия. Поради това той не 
може да регулира взаимоотношенията между хората, а следователно 
и да формира тяхното поведение и морален облик.

отсъствието на връзки с реалната жизнедейност може да пре-
върне подобни образци в голо отрицание на съществуващата дейст-
вителност, което не съдържа или не показва каквито и да е пътища 
за нейното усъвършенстване. 

от казаното вече може да се направи изводът, че моралните об-
разци заедно с образа на „желаното аз“ носят в себе си и образа на 
взаимоотношенията с другите, начина на контактуване и общуване с 
тях. това е съвсем разбираемо, доколкото „аз-а“ не може да разбере 
себе си, да прояви себе си, да идентифицира себе си, ако не се огледа 
в другите. човек става морален не сам по себе си, а със и чрез други-
те. съответно и образците му, за да са морални, следва да съдържат 
възможности да станат такива и за другите. известният психолог а. 
Н. леонтиев споделя по този повод следните мисли: „аз намирам, 
имам своето „аз“ не в самия себе си (него другите намират в мен!), а 
в другите, в другия, в съществуващото извън мен – в събеседника, в 
любимата, в природата и в … компютъра“3.

3 леонтиев, а. Н. избраные труды. м. 1991. с. 47.

морални образци на поведение и личностна идентичност
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тази мисъл на проникновения познавач на човешката психика 
показва, че образците, формиращи личността, не са някакво чисто 
субективно творение, откъснато от съществуващата ценностно-
нормативна система. субективна е само тяхната преработка. кла-
сическата теза, че не само обстоятелствата правят човека, но и той 
прави обстоятелствата, важи с пълна сила и в този случай. ето защо 
когато казваме, че човек е творец на самия себе си, това трябва да 
се разбира като творение с и чрез другите хора. моят образец е мой 
дотолкова, доколкото мога да го съпоставя с този на другите, докол-
кото мога с него да „меря“ поведението на другите. Без това самият 
„аз“ няма да зная какво е образец и идентичност. 

максим Лазаров
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младежките субкултури и промените  
в японската идентичност

мая Келиян1

Японците категорично не се възприемат като азиатци и са ис-
крено и дълбоко убедени в своята „културна изключителност“. 
Японската самоидентификация се основава на представата, че об-
ществото им е високо-интегрирано, със силна групова ориента-
ция, групова лоялност и консенсус (келиян 1999: 43–47). в него, въ-
преки силните „вертикални йерархически взаимовръзки“, особено 
значение имат егалитарните ценности. доминира схващането, че 
японският тип мислене и емоционалност са базирани върху силната 
психическа зависимост на личността от другите и най-вече от ней-
ната група и общност, наричана амае, което в общи линии означава 
емоционално обгрижване. изключително важно, централно място 
в японската идентичност заема безпрекословната отдаденост на 
труда, която се разбира като дълг към всичко заобикалящо. Про-
мените в социалното структуриране на японското общество водят 
до значими изменения в ценностната система, които от своя страна, 
влияят определящо върху националната идентичност. тези процеси 
са свързани с все по-нарастващата глобализация и интернационали-
зация на съвременните общества. определящо въздействие оказват 
и все по-често повтарящите се от края на 90-те години на ХХ в. на-
сам икономически рецесии и кризи (келиян 2010: 81). това води до 
засилване на социалното неравенство в обществото и до отхвърляне 
на господстващия дотогава мит, че „Япония е общество на средната 
класа“. в японското общество до края на 70-те години на ХХ в. се 
наблюдава относителна хомогенност между отделните социо-про-
фесионални групи, но от 80-те години насам, особено от края на 90-
те забележимо нарастват тенденциите на диверсификация. този 

1 доц. д.с.н. мая келиян, ииоЗ, БаН.
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процес е свързан с постмодернизацията на японското общество и с 
все по-очевидното значение на моделите на потребление и на стила 
на живот като индикатори за заемания социално-групов статус в 
обществото.

Характерно за младежките субкултури в Япония през послед-
ните години на ХХ и началото на ХХІ в. е, че те са ориентирани пре-
димно към потреблението, свободното време и стила на живот. По 
това те се различават от младежката субкултура и контракултура от 
XX в., за която са характерни стремеж към индивидуалност и авто-
номия, протест и противопоставяне на статуквото. в този сми-
съл може да се говори за младежка пост-субкултура, която е актив-
на и креативна само по отношение на потреблението, свободното 
време и стила на живот (келиян 2008: 191). 

в съвременното японско общество се наблюдават многобройни, 
разнообразни и динамично променящи се младежки субкултурни 
групи. анализът ще се ограничи само до две от тях – когяру и ота-
ку, които до голяма степен формират типичния образ на младеж-
кия стил на живот през първото десетилетие на ХХІ в. и въздействат 
силно върху промените в националната идентичност. въпреки че и в 
двете разглеждани субкултури присъстват представители и на двата 
пола, когяру е предпочитана най-вече от младите жени, а отаку – от 
младите мъже. те са концентрирани предимно в токио, осака и в 
други големи градски центрове, но през последните години попу-
лярността им расте и в по-малките градове. 

Когяру, включва различни групи, чийто произход е свързан с 
т.нар. гяру. Названието им произлиза от английската дума gal, която 
е разговорен израз за момиче. Появата им през 70-те години на ХХ в. 
е свързана с едноименна марка джинси. те са предпочитани от млади 
жени, интересуващи се от мода, прокламиращи сексуалната свобо-
да, желаещи да останат за дълго неомъжени, за да могат да се радват 
на многобройните си връзки и да следват променящите се модни 
вълни. те си създават образа на „запазили детинския си нрав“ и след 
излизане от детството, което се опитват всячески да демонстрират. 
младите жени са главни двигатели на „културата на миловидност-
та“, която присъства трайно и осезаемо в японското общество и е 
знакова част от идентификацията на японката. към гяру принадле-

мая Келиян
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жат най-вече млади жени от ранна тийнейджърска възраст до 20-
22 г. в края на 80-те години на ХХ в. това наименование започва да 
се смята за остаряло и се замества от когяру, с което се наричат най-
вече принадлежащите към субкултурата тийнейджърки. Когяру се 
оформят и налагат като субкултура, създаваща и разпространяваща 
улична мода и налагаща представата за новата, за различната иден-
тичност на младите жени в средата на 90-те години на ХХ в. те носят 
къси поли и са с гримирани лица, за разлика от съученичките си и 
са с образа на социални аутсайдери и маргинали. По-късно негатив-
ната представа за тях започва постепенно да се променя, като те са 
свързвани най-вече с най-новите вълни и тенденции в „уличната 
мода“. те са деца, бягащи от реалността в измисления свят на модата, 
като стремежът им към изисканост и стил им дава самочувствието, 
което им липсва. 

Когяру не са единна субкултурна група, те са разслоени на раз-
лични подгрупи, към които принадлежат момичета не само с разли-
чаващи се вкусове, но и с неравни финансови възможности. трудно 
е да се систематизират и характеризират всички течения на когяру. те 
са толкова разнородни, че субкултурата е доста еклектична по стил. 
Най-впечатляващи сред тях и с най-силно въздействие върху проме-
нящата се идентичност на младите японки са следните им подгрупи:

•	 Гангуро, станали популярни през 2000 г. и различните им под-
видове, стремящи се по външен вид да приличат на „калифор-
нийските момичета“ от американските филми. тенът на лице-
то им е изкуствено потъмнен чрез системно посещение на со-
лариум или прекалено тъмен фон дьо тен. Гримът около очите 
им е светъл, а косите им са изрусени. към тях спадат различни 
подгрупи, които се различават помежду си според модните 
предпочитания в облеклото, грима и аксесоарите. мамба и 
разновидностите им са с много потъмнени, почти черни лица, 
контрастен бял грим около очите с изрисувани по края цветя 
или звезди и много бледо червило, със силно изрусени коси. те 
се обличат в дрехи с метални и неонови десени и материи. 

• Близката до мамба подгрупа – селемба са подобни на мамба, 
но с „бляскав“ външен вид, като те носят скъпи, луксозни и 
маркови аксесоари и се стремят да приличат на знаменитости. 
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Ломамба са лолита2 разновидност на мамба, но задължително 
облечени в луксозните дизайнерски облекла и аксесоари на 
LizLisa. със скъпи маркови дрехи се обличат и коколулу (на-
речени така по любимата им марка). Принадлежащите към 
посочените няколко групи са от семейства на средните слоеве 
и разполагат с по-високи доходи, които им позволяват да си 
купуват продуктите, характерни за модното им течение.

•	 Химегяру са тези представителки на субкултурата, които се 
опитват да изглеждат като принцеси от приказките. косите им 
са дълги, боядисани в цветове от русо до кестеняво, с роман-
тични къдрици. те се обличат в скъпи маркови дрехи и следват 
„изтънчени“ и елегантни модели на обличане и външен вид.

•	 Госурори – японско съкращение от „готически лолити“, са сред 
най-атрактивните когяру. в зависимост от предпочитания 
стил, те могат да бъдат „класически“ лолити, „сладки“ лолити, 
„черни“ лолити, „розови“ лолити, „бели“ лолити, (облечени 
съответно в черно, розово или бяло) и т.н. Групата възниква 
през късните 90 години на ХХ в., те имат своя интернет общ-
ност и появата им е свързана с движението коспре3. техните 
дрехи наподобяват тези на кукли от викторианската епоха. 
изключително популярни са дрехи в стил „алиса в страна-
та на чудесата“, повлияни както от рисунките към книгата, 
така и от едноименния филм4. в госурори лайфстайл център 
е превърнат мост близо до гара Хараджуку в токио, където те 
общуват с останалите от групата и демонстрират модните си 
дрехи и аксесоари5.

2 става дума за изключително популярно в Япония нарицателно наз-
вание за тийнейджърка, произлязло от името на героинята на владимир 
Набоков в едноименния му роман, но без да бъде свързвано със смисъла и 
сексуалните внушения, които влага в него известният писател.

3 Пояпончен вариант на английското costume play, защото привърже-
ниците му се обличат и изглеждат като любимите си герои от известните в 
цял свят японски комикси – манга и анимационни филми – аниме.

4 това, разбира се, не е случайно: и те като едноименната героиня от книга-
та и романа се страхуват да пораснат и искат завинаги да останат в детството.

5 всички когяру и особено различните лолити с удоволствие позират на 
желаещите да ги снимат минувачи и се радват на оказаното им внимание.

мая Келиян
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•	 Гранични между когяру и босодзоку6 (младежки рокерски 
банди с девиантно поведение, които са ресурс за попълване 
редиците на якудза от 50-те години на XX в. насам) са т.нар. 
байка (от английското biker – мотоциклетист). те са облечени 
в подобни на рокерските черни кожени дрехи и аксесоари, 
управляват мощни мотори или се возят на тези на приятели-
те си, които са от същата група. външният им вид включва 
стилизирани елементи от работното облекло на автомон-
тьори, шофьори и други подобни професии. те принадлежат 
към по-ниските социални слоеве – ниската средна и работ-
ническата класа.

•	 има и по-възрастни, надхвърлили тийнейджърската възраст 
когяру, наричани онегяру, (т.е. „какички гяру“), които про-
дължават да живеят с ученическите си мечти. обикновено те 
произлизат от семейства на средните слоеве, които имат фи-
нансови възможности да ги издържат и да им осигурят жела-
ните вещи7. Предпочитаните от тях маркови стоки са техните 
своеобразни „униформи“: шалове и фишу на Burberry, дамска 
чанта – на Louis Vuitton и други. По принцип най-възрастните 
(засега) членове на субкултурата не надхвърлят 30-35 г. 

•	 малкото млади мъже и момчета от тази субкултура са: сента 
гай, които боядисват косите си в различни странни цветове, 
поставят си бял околоочен грим, рисуват фигурки около очи-
те си и т.н.; млади аристократи – кавалерите на готическите 
лолити; приятели на лолити и когяру, които ги придружават 
и т.н. Причините за незначителното участие на млади мъже в 
тази субкултура са няколко: по-слабият им интерес към мо-
дата, поради което отаку е по-интересна субкултурна ориен-
тация за момчетата; обществената нагласа, че мъжете трябва 
да се посветят на кариерата, а жените на семейството, поради 
което те се интересуват повече от училищните си ангажимен-
ти и от професионалната си реализация.

6 Буквалното значение на думата е „буйстващо племе“.
7 разбира се, сред тях са и млади жени от по-ниски социални слоеве, 

които, за да си осигурят нужния стандарт дори проституират.

младежките субкултури и промените в японската идентичност
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всяка подгрупа на когяру е ориентирана към и е обединена около 
дадено модно списание8, които са любимо четиво на момичетата още 
от 12-13 годишната им възраст. За модели в тези списания се канят 
не професионалисти, а момичета от самата общност на когяру, както 
и знаменитости, следващи създаваните от тийнейджърките модни 
стилове. Когяру имат формирана и своя кибер-общност в интернет 
от 2005 г. насам (Kawamura 2006). Благодарение на нея те бързо и ре-
довно обменят информация по между си, което е съществен ресурс 
за запазване на водещата им позиция в областта на „уличната мода“. 
в постмодерния свят изчезват границите между „производство и по-
требление на модни стоки“, като вече „потребителите творят модата“ 
(Crane 2000). Когяру са наречени „trendsetters“, т.е. създатели на мод-
ни тенденции, които формират модата извън водещите дизайнер-
ски студия (Suzuki & Best 2003). тяхната субкултура се е превърнала 
в лидер на „младежката улична мода“, а модните им „иновации“ в 
много случаи преминават от улицата в света на поп културата и дори 
на висшата мода. 

втората голяма субкултурна група – отаку са интроверти, 
чието бягство от обществото в света на колекционерството, хоби, 
техниката, интернет и други подобни е своеобразна „културна съ-
протива“ срещу устоите и ценностите на обществото (Kinsella 2000). 
Появяват се в началото на 80-те години на ХХ в.; те са предимно 
мъже на възраст от 13 г. до 40 г., обикновено неомъжени и живеещи 
в големите градове. типичният отаку се облича в непретенциозен 
спортен стил, а външният му вид е твърде далеч от модните тенден-
ции, които изобщо не го интересуват, с което видимо се отличава от 
обществено приетата представа за това как трябва да изглеждат мла-
дите японци. отаку са типичен пример за глобалните процеси в съ-
временните младежки субкултури: такива групи възникват в саЩ 
и в Западна европа, най-вече под влияние на японската поп култура 
(Eng 2002: 1). техният стремеж е „любезно да запазят социалната си 
дистанция както от доминиращата култура, така и от принадлежа-
щите към собствената им група“ и са определяни като „патологични 

8 известни и утвърдени списания за улична мода са SOS, Tokyo Style 
News, Cawaii, Fine, Egg и други.
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технофетишисти със социални дисфунции“ и с проблеми в общува-
нето (Grassmuck 1990).

отаку са пристрастени към някакво хоби, което се превръща 
в смисъл на живота им. те му посвещават изцяло времето, средства-
та, чувствата и усилията си, поради което са наричани ентусиази-
рани, страстни и дори маниакални потребители (Kitabayashi 2004). 
отаку са лоялни потребители на дадени стоки, които маниакално 
и старателно купуват; те колекционират всевъзможни продукти, 
включително и информация, свързана с тяхното хоби. те са край-
ни последователи на японското разбиране за „осмислено свободно 
време“: то се превръща в такова, когато е посветено на хоби. Япония 
е страна с развита хоби култура, което създава благоприятна среда 
за разпространение на описания феномен. същевременно в обще-
ство, в което 86% от населението има свое хоби, понякога е трудно да 
се определи границата, където се пристъпват „общоприетите“ нор-
ми. отаку са и типичен феномен на консуматорското общество, на 
желанието да се притежават все повече и все по-нови продукти, като 
последните остаряват не с дни, а с часове. те не биха били възможни 
в общество, където пазарът не предлага изобилие от стоки, където 
производителите не се надпреварват да предлагат все по-актуални 
техни версии и да създават нови потребности у потребителите.

отаку са с високо ниво на информационна грамотност, фор-
мират кибер-общности, като посредством интернет разменят ин-
формация по интересуващите ги въпроси. По природата си отаку 
е феномен на постмодерното общество с характерните му потреб-
ление, общуване и стил на живот. Развитата дигитална култура и 
култът към иновациите в Япония благоприятстват потреблението 
им. Характерно за тях е, че те са креативни потребители, защото 
като сами творят и участват в създаването на обекти на техния въз-
торг. 

отаку могат да бъдат различни видове, като най-разпростране-
ни сред тях са: манга отаку (вманиачени любители на японски коми-
кси); аниме отаку (страстни почитатели на японска анимация); ко-
спре отаку (не само обличащи се в дрехи на любими герои от манга 
и аниме, но и колекциониращи всякакви продукти, свързани с тях); 
пасокон отаку (пристрастени към компютри, вманиачени в сглобя-

младежките субкултури и промените в японската идентичност



234

ване на компютри от техни части); гему отаку (любители на видео 
игри); тецудо отаку или деншамания (фенове на влакове); токусацу 
отаку (колекционери на различни фигурки на супергерои от любими 
им манга и аниме) и други. Напоследък се появяват и млади жени – 
отаку, които най-вече са пристрастени към манга и аниме, в стил 
„любовта на романтичните момчета“. Пазарният дял на купуваните 
от отаку стоки годишно достига до 1 млрд. и 408 млн. йени. 

това, което обединява отаку с момичешките субкултурни гру-
пи са предаността, страстта към любимото занимание, креатив-
ността. и двете големи младежки субкултури проявяват творчест-
во в това, на което са страстно и ентусиазирано отдадени. и едните, 
и другите се противопоставят на статуквото, на общоприетите цен-
ности, норми и правила в японското общество. отаку, за разлика от 
когяру са индивидуалисти, като общуването със себеподобните им е 
предимно виртуално. отаку не са изкусени от модата, по принцип 
те срещат трудности в общуване с другия пол и типичните им пред-
ставители9 обикновено са без „приятелки“.

и при когяру, и при отаку се проявяват особеностите на пост-
модерните властови взаимоотношения между доминираща кул-
тура и субкултурите. доминиращата се превръща в „условно до-
минираща“, а субкултурите не само, че силно ѝ влияят, но ѝ опре-
делено я модифицират. това преобръщане е друго превъплъщение 
на заличаването на границите между високата и ниската култура в 
постмодерните общества (Lash 1990). стилът на живот на младеж-
ките субкултурни групи, имат все по-силно влияние върху японско-
то потребителско общество. те все по-видимо моделират стила на 
живот в големите мегаполиси като токио и осака. специализаци-
ята и районирането на потребителските и лайфстайл центрове на 
когяру и отаку ги превръщат в обект на субкултурен туризъм за 
младите, живеещи в по-малките градове и отдалечените префекту-
ри. През почивните дни те пристигат при младежките си идоли, с 
помощта им се посвещават на „шопинг тур“ из култовите магазини. 
обличат се и се гримират като тях, след това се „показват“ из знако-

9 През последните години те също се променят, като вече има и жени 
отаку, омъжени отаку, както и двойки, които са отаку.
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вите за подгрупата градски пространства. следва фотосесия, която 
документира еднодневното им „ново битие“, като на другия ден те се 
завръщат там, откъдето са дошли, за да изпълняват обичайните си 
социални роли.

Причините за съществуването и разрастването на описаните 
две влиятелни субкултури – когяру и отаку, са свързани с проблеми-
те и предизвикателствата, пред които е изправено днешното японско 
общество като цяло. това са социалноикономическите трудности, 
пред които са изправени икономическата система, образователни-
те институции и семейството. Промените в ценностната система 
явно засилват чувството на самота и отчуждение. Строгата соци-
ална йерархия, все по-трудно постиганият баланс между работ-
ното и свободното време, напрежението в труда, необходимостта 
младите поколения да се трудят неуморно като предците си, за да 
се справят с икономическите проблеми, високите изисквания към 
тях от страна на японската морална система на дълга – всичко това 
тласка когяру и отаку в царството на фантазиите, където правилата 
са съвършено различни. 

Потребителските и лайфстайл центрове на съвременните 
японски младежки субкултури (отаку, госурори, коспре), като аки-
хабара, ден ден таун, Хараджуку и други подобни, наподобяват на 
тематични паркове, на дисниленд, на парад на герои на Уолт дис-
ни. Улиците на Шибуя и Хараджуку, с дефилиращи по тях когяру, 
гангуру, различни по стил мамба и други, напомнят на средище на 
празничен карнавал, с тази разлика, че дори празникът е станал все-
кидневие. самите те привличат туристи, които посещават подобни 
места, за да видят „на живо“ екзотичните млади хора и да присъст-
ват на техния „уличен спектакъл“. често снимките им се публикуват 
в японските медии като образци на съвременната поп култура. този 
спектакъл е част от постмодерното всекидневие, от улицата, на ко-
ято едни до други редом присъстват неуморно работещите сарари 
ман и шляещите се млади хора със „странна“ външност. описано-
то е илюстрация на все по-засилващата се диснификация или още 
диснилизация (Zukin 1996, Bryman 2004) на съвременното японско 
общество, в което измисленият и реалният свят сменят местата си. 
оказва се обаче, че мечтите и фантазиите могат да бъдат не само убе-
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жище за млади хора, а и източник за развитие на голям и печеливш 
пазар.

от началото на ХХІ в. насам все по-забележимо присъстващите 
младежки субкултури вече не се възприемат като „отклонения“ от 
националната идентичност, а като нейното иновирано младеж-
ко лице. тяхната „страстна отдаденост“ на мода и хоби е близка и 
сравнима с тази, с която японските самураи в миналото са следвали 
изискванията на етиката на дълга и предписанията на бушидо. Упо-
рито търсената миловидност на когяру е осъвременената представа 
за японката като за олицетворение на невинността и чистотата на 
детството. Наблюдаваният преход от хомогенност към силно изра-
зена диферсификация на идентичностите в Япония се използва от 
медиите, от маркетинга, попкултурата. те са, обаче с темпорално 
ограничен характер – по правило след навършване на определена 
възраст последователите им се „завръщат“ към общоприетите цен-
ности, идентичности и стил на живот, проправяйки пътя на следва-
щите поколения млади хора към „различната“ идентичност.

идентичностите, налагани от някои водещи младежки субкул-
тури в Япония са важен „културен експорт“, с който страната се 
представя пред света и влияе върху съвременната глобална поп кул-
тура. влиянието им отдавна е надхвърлило границите на страната 
и определя стила на живот на младите хора не само в източна азия, 
но и в саЩ, Западна европа, канада, Бразилия, мексико и други. 
до преди няколко десетилетия японската култура беше известна по 
света най-вече с традиционните си образци, като традиционен те-
атър, литература, чайна церемония, икебана, бойни изкуства и т.н. 
картината отдавна е променена, като японската поп култура зае-
ма значимо място в съвременната глобална поп култура. Когяру и 
отаку са сред най-големите и най-влиятелни „продукти“ на япон-
ския „културен износ“ в съвременността. те са подходящ пример 
за изясняване ролята на младежките субкултури в постмодерните 
потребителски общества и за механизмите, чрез които те влияят 
върху промените в идентичността.

мая Келиян



237

литература
келиян, м. 1999. Япония и България: модернизацията, средните сло-

еве и селските общности. изд. м-8-м, с.
келиян, м. 2008. Япония и България: модели на разслоеното потреб-

ление. изд. „валентин траянов“, с.
келиян, м. 2010. стил на живот на локалната общност: съвременна 

Япония. изд. „алекс Принт“, варна.
Bryman, A. 2004. The Disneyization of Society. SAGE Publication Ltd. Lon-

don, Thousand Oaks, CA & New Delhi.
Crane, D. 2000. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity 

in Clothing. The University of Chicago Press, Chicago, IL.
Eng, L. 2002. Otak Who? Technoculture, Youth, Consumption and Resist-

ance. American Representations of a Japanese Youth Subculture. Research semi-
nar „Methods in STS“.

Grassmuck, V. 1990. „I’m alone, but not lonely“: Japanese Otaku-Kids colo-
nize the Realm of Information and Media (A Tale of Sex and Crime from a Fara-
way Place): http://www.cjas.org/~leng/otaku-e.htm

Kawamura, Y. 2006. Japanese Teens as Producers of Street Fashion. Current 
Sociology. 54 (5): 784-801.

Kinsella, S. 2000. Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japa-
nese Society. Hawaii University Press, Honolulu.

Kitabayashi, K. 2004. The Otaku Group from a Business Perspective: Re-
valuation of Enthusiastic Consumers. Nomura Research Institute Ltd., Tokyo. 
Paper No 84.

Lash, S. 1990. The Sociology of Postmodernism. Routledge, London.
Suzuki, T. & J. Best. 2003. The Emergence of Trendsetters for Fashions and 

Fads: Kogaru in 1990s Japan. The Sociological Quarterly. 44: 61-79.
Zukin, S. 1996. The Culture of Cities. Blackwell Publ. Inc., Malden, MA.

младежките субкултури и промените в японската идентичност



238

Новата информалната среда и 
идентичността на подрастващите

Таня Желязкова (Тея)1

така формулираната тема предполага търсене на сцепление-
то между два изключително интересни от теоретична гледна точка 
изследователски въпроса: 1) за информалността на средата и 2) за 
идентичността на подрастващите като пред-възрастни.

Параметри на информалната среда
ХХІ век стартира със световна информационна мрежа. целият 

свят стана „достъпен“ в неизброимо количество информационни 
единици, в непредсказуеми форми, в неочаквани отношения. сво-
бодният достъп до знания генерира съществени проблеми, които 
промениха обществата, общностите и идентичностите. 

след първите симптоми на глобалната криза в първото десети-
летие на ХХІ век анализаторите заговориха за нов модел на циви-
лизация. техните основания варират от краен песимизъм до нереа-
листичен оптимизъм, но същественото е, че се разклатиха основите 
на една двуполюсна мисловна конструкция, рожба на ХХ век, която 
се самовъзприемаше като непоклатима. в нея нямаше палитра от 
цветни тонове, а само черно-бели ценностни съждения, според кои-
то функционираше целият свят. Но този свят показа, за съжаление 
агресивно, че има нюанси, за които човечеството все още не е под-
готвено да възприеме като стил на живот в ХХІ век.

Новият век се характеризира с отвореност на системите, разми-
тост на дефинитивните граници, съ-съществуване на различни кон-
тексти. той се свързва повече с тенденции, а не с определености. ето 
някои от неговите маркери:

1 д-р таня Желязкова (тея), Българска стопанска камара – съюз на 
Българския бизнес.
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•	 мисленето не е белязано от класическия стремеж за усвоява-
не на всичко достъпно до разума, а е пронизано от некласиче-
ския подход за самоограничаване до възможни, допустими и 
необходими конфигурации от идеи, концепции и теории.

•	 Знанията за мисленето отстъпват пред умението да се ми-
сли – нестандартно и непредвидимо.

•	 Появява се необходимостта от строго дефиниране на разли-
чията между реалното и виртуалното мислене, което по съ-
щество се превръща в новата азбука на съвременния човек, 
който все по-често се оказва затруднен да обхване цялата па-
литра от възможни мисловни трансформации.

•	 мобилността на човешките ресурси довежда до необходи-
мостта от гъвкави схеми за проникване в познавателните 
структури на хора с различен тип мисловни модели, езици, 
култури, научни традиции и поради това „истинското обра-
зование“ става „най-необходимата помощ в живота“ (Файе-
рабенд, П. 2005, с. 78).

съвременният свят се характеризира с три тенденции, които оп-
ределят взаимодействията между хората и формират техните реше-
ния за бъдещето:

1. информационната епоха на „третата вълна“. 
2. кризата на класическото разбиране в резултат на дефицит на 

разбиране в глобалния свят.
3. кризата на образователната система в следствие както от 

изключителната динамика във възобновяването на знанието като 
структура и съдържание, така и от засилващата се тенденция на бяг-
ство от нейната прекалена формализация.

огромният обем знания, които свободно се разпространяват за 
кратко време, повишава възможностите на групите и индивидите да 
се ползват от тези знания, но това не довежда до по-добро разбира-
не на механизмите на познанието или на взаимодействията между 
хората.

в този мета и мегакултурен контекст отделната личност и общ-
ностите, в които тя участва, все по-настоятелно търсят изначална-
та възможност да се разберат взаимно или да разберат смисъла на 
случващото се с тях, около тях, в тях. оформя се нов стил на живот, 
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който търси баланса между тоталния контрол на обществените ин-
ституции (администрации, медии, организации) и засилващата се 
потребност от индивидуализация на жизнения свят.

Новото време изисква не нов, модерен, а просто друг подход – 
информален. Не спазване на една или друга традиция, а отчитане на 
съ-съществуването на всички възможни традиции и тяхното хармо-
нично взаимодействие.

идентификацията в един такъв свят е не само сериозен само-
съграждащ проблем, но и автопедагогически талант. Защото инфор-
малната типология на идентичността включва минимум двадесет 
и два вида идентификация: човешка, личностна, психосоциална, 
възрастова, полова, европейска, национална, българска, общностна, 
етническа/малцинствена, религиозна, културна, политическа, кор-
поративна, научна, медийна, идентификация чрез запазена марка, 
онлайн, писмена, тайна. дори традиционна, модерна/съвременна.

три международни изследвания поставят България в неблаго-
видна позиция по отношение качеството на образованието. 

изследването PISA (Programe for International Student Assess-
ment – Програма за международно оценяване на учениците) се про-
вежда от организацията за икономическо сътрудничество и разви-
тие (оиср) сред страните-членки и страни партньори като Бълга-
рия. оценяват се 15-годишни ученици в три области – грамотност 
при четене, математика и природни науки (провеждано през 2000 г., 
2003 г., 2006 г. и последно през 2009 г.). „България отбелязва един от 
най-големите спадове в света за периода 2000–2006 г.“

изследването TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) е международно (проект на IAEIA), измерва тенденци-
ите в образованието по математика и природни науки и се извършва 
на всеки 4 години от 1995 г., като последното е през 2007 г. „Бълга-
рия дори поставя рекорд по най-голямо влошаване на резултатите в 
сравнение с всички изследвани страни за периода 1995–2007 г.“

изследването PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) е международно, извършва се от IEA и Boston College и оце-
нява грамотността при четене на ученици в четвърти клас. Първо-
то изследване е проведено през 2001 г., а второто през 2006 г., като 
данните са публикувани през 2007 г. „резултатите на българските 
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четвъртокласници са намалели с едва 3 точки.“ (България в между-
народните класации, 2009, с. 65)

тези изследвания поставят поредица от въпроси, но най-съ-
щественият е свързан с формализацията на образованието. Не са ли 
са се изчерпали традиционните образователни подходи на формал-
ното образование и не трябва ли в него бурно да навлязат инстру-
ментите на неформалното и информалното образование? Загубата 
на интерес към ученето при младите хора не може да бъде решен по 
формален път. 

Засилват се позициите на информалното образование като на-
деждно средство за попълване на дефицитите в личната образова-
ност и подготвеност за живота. социолози констатират, че граждан-
ското общество и младежите отхвърлят всички институции и пред-
приятия, които функционират на вертикален принцип и се стремят 
към хоризонтален модел на взаимодействие.

Представянето на образователната триада от формално, нефор-
мално и информално образование, както и обосновката на теоре-
тичното поле, дефинирането на формалното, неформалното и ин-
формалното образование, теоретичният модел на информалното 
образование и неговите приложни аспекти са предмет на самостоя-
телна наша публикация (Желязкова, т. (тея). 2010, бр. 2, 164–180). За 
целите на настоящото изложение ще представим само обобщените 
дефиниции на трите форми на образование.

Формално е всяко образование, което се организира, реализира 
и контролира в съответствие с интересите на обществените инсти-
тути за предоставяне на образователни услуги (училища, универ-
ситети, академии). осъществява се структурирано в системата на 
основното, средното и висшето образование. то е задължително до 
определена степен и възраст и завършва с придобиване на квалифи-
кационна степен и общопризнат документ за постигнати резултати. 

Неформално е структурираното образование, което се организи-
ра и провежда извън рамките на формалната система в институти на 
гражданското общество (неправителствени организации) или част-
ни образователни центрове и школи, цели развитието на умения и 
не се съпровожда с документ за квалификационна степен (това не се 
отнася за свидетелствата за развитие на умения, които нямат стой-
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ност на доказателство за придобита образователна степен). дава 
възможност за прилагане на иновативни методи на преподаване.

Информалното образование е неорганизирано, неструктурира-
но и несистематизирано натрупване на знания, умения и навици в 
процеса на живеене на хора от различни възрасти. Протича извън 
рамките на „конвенционална“ образователна среда като самопод-
готовка. „…образованието е процес на живеене, а не подготовка за 
бъдещ живот“ (дюи, дж. 2005, с. 113). то е центрирано около придо-
биването на собствен житейски опит, което се случва преднамерено 
или непреднамерено по уникален за личността път. спонтанността 
на информалното образование може да бъде стимулирана отвън, 
ако това представлява интерес или потребност както за личността, 
така и за обществото.

Някой от съществените характеристика на информалното обра-
зование като съпътстващо формалното обучение и възпитанието са 
свързани с формирането на автентичния житейски опит чрез свобо-
ден избор на модели за усвояване на ново знание, както и стимулира-
нето на интереса към мета-познанието в резултат на прилагането на 
успешни модели на разбирането. „…опитният човек винаги е открит 
за нови опити“. „в него кристализира цената на опитната истина.“ 
(Гадамер, Х.-Г. 1997, с. 492). въпреки, че „понятието за опит се на-
режда сред най-неизяснените понятия, които изобщо притежаваме“ 
(Пак там, с. 477). „…неговата стойност се основава на принципната 
му повтаряемост.“ (Пак там, с. 478)

информалното образование в много по-голяма степен може да 
постигне траен резултат, дълбоко вкоренен в устоите на индивиду-
алното битуване, при реализирането на модерната формула на евро-
пейското образование: да знаем – да можем – да бъдем – да умеем да 
живеем заедно.

идентичността на подрастващите
авторът на „четирите култури на образованието“ (експертна, 

инженерна, пророческа и комуникативна) вартер леерман прави 
опит да синтезира мненията за съдържанието на понятието „обра-
зование“ като „средство за изграждане на ценности и убеждения“, 
„фактор за развитие на рационалното мислене и солидни познания“, 
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„осигуряващ професионални умения“ или „активатор на задрямали 
потенциални възможности“, след което го дефинира като „производ-
ство на разнообразни културни стоки, които човек придобива вкъ-
щи и особено в училище и които позволяват на „образованите“ да се 
справят с личните си и социални проблеми“ (леерман, в. 1993, с. 7–8, 
курсивът е на автора).

културните стоки, които човек придобива вкъщи, не са нищо 
друго, освен плодове на информалното образование, което може да 
активира задрямалите потенциални възможности за саморазвитие в 
желана посока. а тя след време, в недалечното бъдеще, би направи-
ла възможна „появата на универсалния интелект чрез обединяване, 
развитие и обогатяване на индивидуалния творчески потенциал“ 
(атали, Ж.. 2009, с. 13). 

светът на подрастващите е преизпълнен с информално обра-
зование и неговият основен инструмент – играта като най-естестве-
ното състояние на човешките същества. още в началото на ХХ век 
джон дюи пророкува, че „на сцената трябва да излезе ново поколе-
ние, чиито интелектуални навици са се формирали при новите усло-
вия.“ (дюи, дж. 2001, с. 114). и е прав – и за новия ХХІ век.

Най-естественото състояние на човешките същества в детска въз-
раст е играта. «Забавлението се превръща в онзи културен ареал, кой-
то изгражда индивидуалностите и общностите, в които се конституи-
рат личностните норми, стил и поведение.» (кънева, с. 2008, с. 109)

Психоложката джудит Харис твърди в издадената в саЩ кни-
га „манията по щетите от детството“, че „родителите имат далеч по-
малко влияние върху своите деца, отколкото е прието да се смята, и че 
най-отговорен за психиката на детето е екипът от неговите връстни-
ци – другите деца“ (цит по Уотсън, П. книга втора, 2005, с. 513–514).

малките подрастващи преди да се научат да пишат, могат да бо-
равят с компютър; преди да се научат да четат книги, могат да гледат 
екранизацията им на видео; преди да се научат да мислят, могат да 
манипулират възрастните чрез предизвикване на състрадателност. 
това учудва много възрастни.

още в предучилищната възраст подрастващите активно се 
включват и дори сами измислят сюжетно-ролеви игри, сменяйки 
без затруднения различни социални роли, чрез които многократно 
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пресъздават установени между хората отношения, като по този екс-
периментален път усвояват целите, които движат индивидуалното 
човешкото битие, проумяват мотивите на конкретното поведение, 
осъзнават смисъла да се реализират определени интенции. Защото 
„в играта са закодирани базисни представи за ролята на съдбата, 
случайността, предопределението и значимостта на личния избор, 
…навлизайки в пространството на играта, ние придобиваме въз-
можността да проникнем в най-дълбоките и най-интимни сфери 
на човешкото битие“ (Бояджиев, ц. 2005, с. 9). По този експеримен-
тално–игрови път подрастващите настройват своя „умствен софту-
ер“ – „несъзнателна настройка, която оставя на индивида достатъч-
но свобода да мисли, чувства и действа, но в рамките на възмож-
ните мисли, чувства и действия, които социалната среда предлага“ 
(Хофстеде, Х.. 2001, с. 329–330).

в тази своя херменевтична среда подрастващите имат потреб-
ност от присъствието на своите връстници като участници в житей-
ския спектакъл – поддръжници, съперници и приятели. „малките 
хора имат нужда от малки общности. те изпитват необходимост да 
живеят в единици, податливи на човешко управление.“ (Плакроуз, 
Х. 1992, с. 114). Не по-малко значение имат възрастните хора, но не в 
ролята на учители, преподаватели или родители, а с мисията на жи-
тейски наставници (ментори – mentors), които да им помогнат да се 
ориентират в херменевтичната джунгла, да разберат себе си и своите 
потребности. „смисловите връзки възникват спонтанно в живото 
човешко общуване по повод на нещо, дори по повод на някакъв оп-
ределен предмет на преподаване, в диалог, в съкровеността на дъл-
бинната беседа на учител и ученик, която в своя идеален архетип не 
е друго, освен беседа на човека със самия себе си, със свое по-висше 
от видимото „аз“.“ (сярова, е. 1998, с. 113) 

според пирамидата на потребностите на ейбрахам маслоу в 
основата ѝ стоят физиологичните потребности, над тях са потреб-
ностите от сигурност, след тях социалната принадлежност, следвани 
от потребностите от увереност и уважение и най-отгоре е потреб-
ността от самоусъвършенстване. Но така описаната пирамида се от-
нася за възрастния човек. За детето тя е обърната наопаки – то се 
стреми бурно към самоусъвършенстването чрез самоизява, отхвър-
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ляйки както уважението към другите, така и обществените норми, 
рискувайки своята сигурност и прехвърляйки изцяло проблема със 
задоволяването на физиологичните си нужди на този, който така 
или иначе е призван да се грижи за него, осъществявайки предназ-
начението си на възрастен-водач: „възпитава с истина и вяра този, 
комуто се е открила истина и той чувства дълга си в това, да я преот-
крие за другите“ (денков, д. 2006, с. 164)

Затова детето е така свободно и безгрижно и дори не усеща, че 
то е основата на стоящата на върха си пирамида, която с течение на 
годините чрез формалното образование се намества в „правилна-
та“ посока. всъщност пълната потопеност в битието и постоянно-
то „питане“ за постигане на разбирането е „интимната“ същност на 
информалното образование. то се разгръща като отгадаване на за-
гадките на битието и собственото място в него като призвание, като 
смисъл на битийстването.

това е причината игрите да имат толкова съществено значение 
в живота на хората и не само в детската възраст. човек „се стреми 
да подреди своя свят и изживее собствения си живот“ (видева, Н. 
с., 2007, с. 25) и затова игрите му позволяват да преживее събития и 
роли, които могат да бъдат опасни или лично и социално нежелател-
ни в реалния живот. това е и едно от обясненията за бързата екстра-
полация на виртуалния свят до степен на неотделимост от реалния. 
Затова играта се използва като метод за диагностика на познавател-
ната способност на подрастващите, защото дава възможност да се 
проследи нивото на интелектуално развитие като „умението за съз-
даване на система от обобщени образи и явления“, както и отговор 
на въпроса „доколко действията на детето в играта са „смислово“ 
определени, оперирайки със значението на предметите (като се опи-
ра на техни заместители)“ (витанова, Н. 1991, с.56).

играта се превръща в своеобразна технология за опитна про-
верка на житейските истини и морални норми. „всяка технология си 
има философия, която се изразява в това, доколко технологията кара 
хората да използват умовете си, какво ги кара да правят с телата си, 
как кодифицира света, на кои наши сетива набляга и кои от нашите 
емоционални и интелектуални тенденции пренебрегва.“ (Postman, 
N. 1998) това обстоятелство довежда до включването на играта в об-
разователната практика и за порасналите деца – възрастните.
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изключително интересен и модерен инструмент за виртуална 
подготовка за действителна житейска реализация са появилите се на-
последък т. нар. сериозни игри (serious games). това е обучение, бази-
рано на игри (Game Based Learning – GBL), което „подпомага персона-
лизираното обучение и предоставя нови инструменти за преподаване 
на основни и ключови умения“ (иванова, м. 2007, с. 1). Привлекател-
ното в този вид самообучение е възможността за създаване на соб-
ствено съдържание, разнообразието, стимулирането на активността 
и мотивацията, тестването и оценяването на реалните компетенции.

През 2009 г. осем организации от шест страни в югоизточния 
регион на европа дадоха старт на 3-годишен проект LUDUS (от ла-
тински: „игра“), който се съфинансира от европейския фонд за ре-
гионално развитие. целта е „създаването на европейска мрежа за 
трансфер на знания и разпространение на най-добри практики в 
иновационната област на сериозните игри“ (www.bia-bg.com – Бск, 
14.09.2009). Защото сериозните игри се превръщат в избухваща пе-
челивша индустрия и до 2012 г. се очаква към 135 компании от най-
големите 500 да приемат игрите за обучение (www.bia-bg.com – Бск, 
11.12.2009). това означава, че методите и средствата на информално-
то образование мощно ще навлязат в реалната практика, ще се из-
ползват за целите на корпоративното обучение и при необходимост 
ще се валидират като новопридобити професионални умения.

как бихме могли да обясним този интерес към сериозните игри 
от теоретична гледна точка?

в „еманципация чрез знание“ к. Попър обвързва „идеята за 
само-еманципацията чрез знание“ с етическия въпрос „какви зада-
чи мога самият аз да си поставя, за да направя живота си смислен?“ 
или кантовото „какво съм длъжен да правя?“ (Попър, к. 2003, с. 154). 
„На“-даряването на живота, за което говори Попър като пояснение 
на фразата „смисъл на живота“, всъщност е субстанциалният отговор 
на фундаменталния философско-онтологичен въпрос „Защо изобщо 
съм?“. търсенето на отговора е път на безкрайните съпътстващи пи-
тания на битийстващото към друг, екзистенциално-методологичен 
въпрос – „как да съм?, положен в своите същностни избори, нарече-
ни стратегии: личностни, професионални, социални, развлекателни.

Успешен инструмент за реализацията на тези стратегии чрез 
самообучение е специализираната литуратура с такава цел, предла-

Таня Желязкова 
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гаща методи и стратегии за постигане на определени цели, желания 
и потребности. През последните години книжният пазар беше за-
лят с издания, които носят заглавия с въпроса «как да …?» в тях. 
За целите на анализа ще ги наречем условно «как литература». към 
30.10.2009 г. сайтът на електронната книжарница Ciela – Mobilis 
предлага 1177 артикула в категорията «самоусъвършенстване». 515 
от тях носят съчетанието «как да» в заглавието си – от «Научете де-
тето си как да мисли» (Боно, е. 2001) през «как да станеш принце-
са?» за малки момиченца до «как би постъпил макиавели?». част от 
тези издания имат научен и научнопопулярен характер, други са в 
сферата на приложната психология, трети са просто забавни четива 
за свободното време. същественото е, че всички те са подходящ ин-
струмент на информалното образование и подпомагат по-доброто 
разбиране на света, другите и себе си в процес на преживяване, пре-
връщайки разбирането в технология на правенето.

Ян амос коменски (1592-1670), наречен от признателното чове-
чество „колумб на образованието“, „педагогически гений на славян-
ството“ и „учител на народите“ (коменски, Я. а. 2007, с. 299), препо-
ръчва в своята „велика дидактика“, която „предлага едно всеобщо 
изкуство как да се обучават всички на всичко“ своите „Принципи за 
удължаване на живота“, един от които е „да приучим духа да се разпо-
режда с всичко мъдро“(курсив по автора) (коменски, Я. а. 1992, с. 104).

Поради това изследователската общност на ХХІ век трябва да 
съумее да изследва в цялост достигнатите форми на рефлексия, да ги 
съчетава по необходим начин и да ги развива. а системата ѝ на отчет 
би следвало да е насочена като прожектор към онази част от инфор-
мационния поток, която би ѝ дала възможност да открие същест-
вените закономерности на информалната среда, формираща новата 
идентичност на подрастващите.
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идентичност и  
екзистенциална психотерапия

Росица Георгиева, Николай Бавро1

темата за идентичността изпъкна сред множество други и се 
наложи като национален приоритет в различни научни области във 
връзка с процесите на европейското интегриране и съвременните 
форми на колективно и индивидуално себеопределяне. много са ас-
пектите и проблемите, които могат да бъдат дискутирани и изслед-
вани в този контекст. Ние решихме да предложим гледната точка на 
хуманистичната психология и екзистенциалната психотерапия като 
един немного познат, но интересен и полезен ракурс за разглеждане 
и анализ на изследваното явление. 

към тази идея ни насочи едно наблюдение на основателя на 
хуманистичната психология карл роджърс, изведено от дългого-
дишната му психотерапевтична практика. работейки с много кли-
енти и техните различни жизнени затруднения той открива, че зад 
конкретната проблемна ситуация – зад трудностите в обучението, 
съпружеските отношения, работата, децата, собственото неконтро-
лируемо и странно поведение, объркващите ги емоции и чувства, 
винаги стои един важен въпрос, „който представлява основното 
търсене на клиента. струва ми се, казва роджърс, че дълбоко в ду-
шата си всеки човек се пита: кой съм аз в действителност? как мога 
да вляза в контакт с истинското си аз … как мога да бъда наистина 
себе си? (Rogers, C. 1961, c.108) 

терапевтичният подход на к. роджърс е известен още като „ли-
чностно-центриран“, (person-centered approach) което обаче не озна-
чава, че проблемите на идентичността са специално търсен акцент в 
него. Напротив, в ситуация на максимална недирективност от стра-

1 Гл.ас. д-р росица Георгиева, ииНч, БаН,
гл. ас. д-р Николай Бавро, ииНч, БаН.



250

на на психотерапевта, клиентът е този, който избира темпа и посока-
та на терапевтичния диалог. емпатичната нагласа към приемане на 
неговата позиция стимулира у клиента процес на спонтанно себеиз-
следване, в който почти винаги се стига до обсъждане на проблеми, 
свързани с идентичността. такива са трудностите в себеприемането, 
дискомфортът от наложени социални роли, неудовлетвореността 
от начините на себепрезентиране и породените от тях социални от-
ношения, или несъответствията между аз-образа и аз-концепция, 
между идеалното и реално „аз“ и др. 

Широко известен от психотерапевтичната практика е фактът, че 
много от сериозните проблеми на човека в зряла възраст се коренят 
в неговото детство. кога и как започва формирането на идентич-
ността и какви са механизмите на процеса? това са въпроси, на кои-
то психологичните и психотерапевтични школи не дават еднозначен 
отговор. в класическата психоаналитична теория на Фройд поняти-
ето идентичност отсъства, но се използва терминът идентификация. 
Последният е синоним на имитация и е предпочетен, за да се под-
чертае един по-дълбок, а не ситуативен аспект на детското подра-
жание. детето копира готови форми на поведение от тези, които са 
по-големи, по-успешни, по-храбри от него. обект на идентификация 
са преди всичко родителите, но всяка възраст добавя нови образци и 
кумири за подражание.

Психоанализата разглежда идентифицирането като несъзнаван 
механизъм за редуциране на психичното напрежение, което в рам-
ките на тази парадигма се разбира като основна функция на психич-
ния апарат. обикновено се избират и имитират черти, които биха 
помогнали за достигането на желана цел. действието на механизма е 
просто – това, което намалява напрежението се присвоява като по-
веденски модел, останалото се отхвърля. копират се най-различни 
черти от привлекателни и успешни хора, литературни образи, фил-
мови и въображаеми герои. като резултат, структурата на личността 
представлява сума от идентификациите в различните жизнени пе-
риоди. Фройд и неговите последователи подчертават, че най-важни 
в това отношение са първите пет години от живота на човека, а про-
блемите, възникващи в по-късни периоди се обясняват като прави-
ло с ранните детски фиксации. 

Росица Георгиева, Николай Бавро
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известно е, че в своята практика Фройд никога не е работил с 
деца, а знаменитата му теория се базира на клинични наблюдения 
върху психопатологията на възрастните. срещу последното е насо-
чена главната критика към психоанализата от страна на представи-
телите на хуманистичната психология. един от нейните най-ярки 
представители, карл роджърс формира теоретичните и практиче-
ските си възгледи, работейки 12 години като детски терапевт. Някои 
от своите изводи за формирането на идентичността той прави, на-
блюдавайки внимателно ранната социализация на своите собствени 
деца и внуци. такъв е примерът с неговата теория за развитието на 
ценностите и аз-а концепцията на индивида. в нея се обръща вни-
мание на два важни за изграждането на идентичността вътрешни ре-
гулатора – единият се отнася до себе-усещането на органично ниво 
(sense of self), а другият е свързан със себе-уважението (self-regard). в 
парадигмата на хуманистичната психология тези две понятия са ем-
блеметични и отразяват фундаменталните според нея потребности 
на човека от себе-разбиране, себе-приемане и себеактуализация. 

Посочените ценности според роджърс са ядрото на една пър-
вична, генетично зададена, автономна „безусловна ценностна сис-
тема“ на човека, която осигурява неговото физическо оцеляване и 
устойчивост спрямо външни фактори и оценки. системата от така 
наречените „условните ценности“ се усвоява от детето в хода на не-
говата социализация. това са социалните норми, които то само не 
чувства и не разбира, но трябва да приеме (интроецира), за да бъде 
включено в общността и да получава одобрението и любовта на зна-
чимите за него хора. двете ценностни системи често са несъвмес-
тими и изправят човека пред трудната дилема – да бъде себе си или 
такъв, какъвто му налагат и очакват от него другите. 

малкото дете не е раздвоено когато категорично и настойчиво 
изразява своите нужди и желания. едва по-късно то открива, че не 
всичко, което е приятно за него се харесва на околните. то започва 
да чува изразите „така не се прави“, „лошо се държиш“, „ако искаш 
това, значи не си добро дете“ и накрая „щом си такъв, няма да те оби-
чам“. Последната фраза е призната от психолозите и психотерапе-
втите като една от най-фрустриращите и деформиращи нормалното 
личностно развитие на детето. Подобни заявления са своеобразен 
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филтър, отделящ реакциите, които се възнаграждават с повече лю-
бов и социално признание. именно те се включват в позитивната 
аз-концепция, докато нежеланото поведение се отхвърля и става ос-
нова за формиране на негативната идентификация на човека.

Нормите на поведение и строгостта, прилагана към децата в со-
циалното им обучение и възпитание варират в различните епохи, 
култури и семейства, но в крайна сметка външният натиск винаги 
се оказва по-силен от желанието на малкия човек да постъпва така, 
както „му идва отвътре“. По този начин вътрешният регулаторен 
механизъм все повече се измества от „външния локус на контрола“. 
Налаганите условни ценности се интроецират от детето без особени 
съзнателни усилия и без проверка в собствения му опит. така, спо-
ред к. роджърс, приемайки представите на другите като свои, човек 
постепенно губи контакт с потенциалната мъдрост на собственото 
си съществуване, губи уверенността в себе си. тази неувереност за-
сяга и себе-възприемането или идентичността: „наистина ли съм та-
къв, какъвто се усещам или другите ме виждат, разбират и познават 
по-добре?“.

Нелекият процес на откриване на собствената идентичност ще 
илюстрираме с кратка приказка, която може да бъде използвана с 
диагностична и прогностична цел при работа с деца. тя разказва за 
едно домашно коте, което избягало от дома и се загубило в гората. 
Горските животни не били виждали такъв звяр и го питали: „ти кой 
си?“. „аз съм мъничко и не знам какво съм“ – отговаряло котето. 
тогава решили да го разпознаят (идентифицират) по отделни черти: 
„а какво умееш да правиш?“. „Умея да се катеря“ – казало то. „Ясно 
– ти си катеричка“. изпратили го при катерицата и тя го нагостила 
с лешници. „аз не ям това“ – категорично било котето. „Значи не си 
катерица, но какво си?“. „аз съм мъничко и не знам какво съм“. „а 
с какво се храниш?“. „Пия мляко“ – бил отговорът. „ами тогава – ти 
си таралеж“. историята продължава още дълго, докато най-накрая 
свраката познала котето и го завела у дома при майка му. 

тази приказка разкрива два важни за ранната детска идентифи-
кация процеса и два източника на знанието за себе си въобще – пър-
вият, идващ от биологичната природа и собствения опит: аз знам 
какво умея, какво харесвам, обичам…и т.н. и вторият – от чужда-

Росица Георгиева, Николай Бавро
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та оценка и отношение: ти си като нас или си различен, свой или 
чужд, лош или добър. от своите опити и грешки, от поощренията и 
наказанията на възрастните, то събира пърченца за свой аз-образ 
и аз-концепция. от самото си раждане новороденото получава от 
другите първите знаци на идентичност и атрибутивна принадлеж-
ност. Начинът, по който то бива прието или отхвърлено от общност-
та предопределя понататъшното му развитие. този факт е отбелязан 
от ерик Бърн в неговата теория на транзактния анализ и изследва-
нията му върху жизнения сценарий. той също използва метафора от 
приказките, за да обърне внимание на ранното отношение към дете-
то. според него още от зачеването си децата биват възприемани от 
родители като желани и нежелани, като „принцове и принцеси“ или 
като „жаби“. Последните с по-голяма вероятност стават пациенти 
на психотерапевтите, когато порастнат. това е така, защото те имат 
проблем със стартовата си идентификация и се нуждаят от повече 
доказателства, за да изградят устойчива самооценка. в много случай 
те стават герои от един не приказен жизнен сценарии, който може да 
се озаглави: „аз съм голям, а така и не знам какво съм.“

Причините за подобно развитие отново се коренят в семейство-
то. своеобразен проективен тест за семейната среда, която повлиява 
идентичността е предложението към групи деца да довършат извест-
ната ни вече приказка като опишат посрещането на котето у дома: 
какво според тях най-първо ще каже и направи майката, когато то 
се прибере. вариантите винаги са: ще го прегърне или ще го накаже. 
тези две полюсни реакции маркират два съществени за формиране-
то и утвърждаването на идентичността процеса. Първата е свързана 
с разпознаването и одобрението като главни фактори за изгражда-
нето на устойчива базова идентичност. втората в по-голяма степен 
е предпоставка за появата на личностни деформации, които в про-
фесионалната терминология получават определенията негативна, 
лабилна, невротична, фрустрирана, маниакална идентичност и др.

Припознаването и назоваването са първите знаци на идентифи-
кация, с които родителите отбелязват раждането на своето дете. те 
му дават име, фамилия, правото да бъде част от семейната и нацио-
нална общност и история. разпознаването е потвърждаване на уни-
калността и принадлежността на човека – „това си ти и си наш“. лю-
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бовта, с която се отглеждат децата е ценна инвестиция в бъдещото 
им психично здраве и жизнена устойчивост. По-късно, в периоди на 
идентификационни съмнения, човек може да зарежда своята себео-
ценка от спомена за безрезервното и безусловно приемане, което е 
имал от близките си. тези спомени се конкурират с други, от първите 
санкции и наказания за нежелано поведение и първите негативни 
атрибуции: „ти си лош, немарлив, мързелив, от теб човек няма да из-
лезе“ и др. това са родителски предписания и заклинания, които те-
гнат върху идентичността и които човек се опитва да ги опровергае 
цял живот. Негативната идентичност се формира главно от това, ко-
ето е било наказвано и е предизвиквало чувство за вина в детството. 
тя е онази част от аз-а, от която човек се срамува, страхува и отрича, 
тъй като е била неприемлива за останалите.

ерик ериксън отбелязва, че потребността от психо-социална 
идентичност е заложена в природата на човека и целият му жизнен 
път е белязан от съответните за всяка възраст етапи на съзряване 
и кризи на идентичността. Неговата епигенетична теория е широко 
известна и много цитирана и тук ние няма да се спираме на нея. Ще 
отбележим само, че той също смята, че разпознаването и одобрява-
нето са двата най-важни механизма за стабилизиране на идентич-
ността при всеки нов и труден етап от развитието и. илюстрация 
за това са различните конкурсни ситуации – от кандидатстудентски 
до приемане в европарламента. каквато и да е самооценката и иден-
тификацията на кандидата, той трябва да отговаря на определени 
критерии, за да бъде припознат и приет, а не отхвърлен. в случай 
на неодобрение и провал аз-концепцията използва своите защитни 
механизми, сред които е зачитането и любовта от други, референтни 
за него хора и групи. Потвърдената от по-висок авторитет или пове-
че хора идентичност получава по-силна валидизация.

ето защо британският психиатър роналд лейнг е категоричен, че 
„другите са инструмент за манипулиране на идентичността“ (лейнг, 
р., 2002, с. 95). той въвежда понятието „комплементарна идентич-
ност“, с което обръща внимание на един много важен факт, а именно 
че собствената идентичност на човека не може да се формира и раз-
вива отделно от идентичността, която той има в очите на другите. 
Пример за такава комлементарност е идентичноста на дете с амби-
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циозна майка. За да поддържа тя фантазията си, че е „майка на вун-
деркинд“, и е нужно „дете-чудо“. ако „реалното дете“ не се вписва в 
налагания му образ, по-вероятно е майката насила да променя него, 
а не своите нагласи. Не са редки случаите, в които родителите по-
скоро ще се отрекат от детето си „повече не си мой син (дъщеря)“, от-
колкото от собствената си комплементарна идентичност. Необходи-
мостта и неспособността за нагаждане към високи, противоречиви 
и неприемливи изисквания е силно фрустриращо за всяка възраст и 
уви много типично за детската. 

Психотерапевтите отбелязват, че „когато човек открие, че е осъ-
ден на идентичност, която допълва някой друг и от която иска да се 
освободи, но не може – той започва да изпитва срам и вина“ (лейнг, 
р., 2002 с. 95). такива преживявания са типични за порасналото „ма-
мино детенце“, което не смее да се противопостави и да бъде себе 
си, защото „това може да нарани и дори убие мама“. За децата, а и за 
възрастните е много трудно да устояват на емоционалния шантаж 
на близките си и в същото време да се борят за изява и признание 
извън семейната социална среда. те не могат да изградят устойчива 
идентичност, ако мненията на значимите за тях други са противоре-
чиви или взаимноизключващи се. лейнг цитира от своята практика 
случай на тежка психоза у млад мъж, поставен в патова ситуация: 
комплементарната идентичност на майката, изисква от него качест-
ва, с които той не може едновременно да бъде и „син на своя баща“. 

този казус не може да бъде обяснен с фройдовата теория за про-
ективната идентификация. в него не става дума за подражание и 
копиране на родителите, а за използване на хитрост и притворство, 
за да бъдат изпълнени несъвместимите предписания от двамата ро-
дители. За детето връзката с всеки от тях се превръща в своеобразен 
заговор срещу другия, в постоянна лъжа и страх от разобличаване. в 
такива случаи, човек се обърква до там, че престава да разбира кога 
е себе си и кога не е, появява се усещането, че всичко в живота му е 
имитация. Не случайно описаният казус е определен като „загуба на 
идентичност“. „самият акт на преструване, ако е доведен до край-
ност, трябва да се квалифицира като лудост“ – категоричен е психиа-
търът лейнг (лейнг, р., 2002, с. 57). За опита да се живее в едно и също 
време с две и повече несъвместими визии, той използва диагнозата 
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„маниакална идентичност“. лейнг употребява тези определения, без 
да има официално признати подобни нозологични единици. така 
той не просто маркира личностовата патология свързана с идентич-
настта, но и обръща внимание на нейната условност. очевидное е, че 
такива диагнози заслужават не само пациенти от психиатрията, но 
и известни политически личности, определяли хода на историята и 
съдбата на милиони хора. 

какъв е тогава критерият за нормалност при идентичността и 
до какво се свежда тя? според лейнг „идентичността е това, посред-
ством което човек решава, че е един и същ тук и сега, тогава и там, в 
миналото и бъдещето“ (лейнг, р., 2002, с. 94). Ние, казва той, се раз-
познаваме в усмивката на позналия ни стар приятел. често към тази 
усмивка се добавя констатацията „много си пораснал или май сме 
остаряли“, която обаче не може да улови вътрешната промяна, това 
колко човекът, когото някога сме познавали е все същия. Грузински-
ят философ мераб мамардашвили намира, че в такава ситуация е 
по-уместно да зададем въпроса: „откъде идваш?“. Главното екзистен-
циално питане на осъзнаващия себе си човек, според него идва след 
всекидневния сън: „какви основания имам да знам, че се събуждам 
именно аз?“ (мамардашвили м., 1997, с. 39). Подобни въпроси може 
би изглеждат отвлечени и философски за обикновения човек, но те 
са реалност за преживелите екзистенциални потресения като загуба 
на близък, тежка физическа инвалидизация и др. 

 има жизнени ситуации и изпитания, в които човек не може да 
съхрани своето аз, както и след тях да продължи да бъде предиш-
ния себе си. много силни в този контекст са посланията на един от 
най-ярките представители на екзистенциалната психотерапия ви-
ктор Франкъл, преживял и описал ужасите на концентрационните 
нацистки лагери. той споделя колко трудно е да се запази старата 
идентичност, когато всички нейни атрибутивни признаци са заме-
нени единствено с етническия и с инвентарния номер на ръката. 
Франкъл разказва, че незавършеният му научен труд, спомените и 
образът на жена му са били за него спасителна опора и компас в онзи 
кошмар. в същото време признава, че инстинктът за самосъхране-
ние е принуждавал много хора и него самия да постъпва така, както 
не биха си позволили в нормални човешки условия. При това, той 
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не е съгласен с Фройд, че инстинкнивното приравнява и принизява 
хората. „Неговите пациенти лежат на кушетка, изработена в плюше-
ния стил на викторианската кулнура, не в мръсотията на освиен-
цим. там, „индивидуалните различия“ не се „размиха“, а напротив, 
хората станаха по-различни; те свалиха маските си, както свинете, 
така и светците“ (Франкъл, в., 1994, с. 136). 

това доказва, че принуден от обстоятелствата, човек може да се 
прояви по коренно различни начини и да бъде понякога неузнаваем 
и за другите и за себе си. Но те са част от собствената му природа и 
същност. За да открие своята идентичност, човек трябва да помни 
какъв е бил, да знае какъв може и иска да бъде и да търси вътрешни 
ресурси за това. 

такава е и главната теза на екзистенциалната и хуманистична 
психотерапия. водещо при тях е безоценъчното отношение към 
личностния статус на човека, такъвто и да е той, зачитане на всяко 
мнение и избор, отнасящи се до личната визия, поведение и иден-
тичност. в тази парадигма не се атакуват защитните механизми и 
личностостните илюзии на човека, признава се правото на всеки да 
бъде какъвто е и да не се променя, стига това да не е пречка и за-
плаха за околните. метафорично изразено, изборът на идентичност 
се разбира като дълъг път, по който всеки може да спре там, къде-
то се чувства добре или решава, че направеният от него личностен 
компромис е оценен, възнаграден и поносим. когато настъпи силен 
дискомфорт от наложените социални роли и поведенски стереотипи 
или период на преосмисляне на собствената същност и съществува-
не, човек изпитва нужда от промяна. това се определя като лично-
стна или екзистенциална криза, потребност от преоткриване на ис-
тинското аз. в такива моменти психотерапията може да бъде добър 
помощник. 

в началото на това изложение отбелязахме констатацията на 
карл роджърс за основния въпрос, прозиращ зад многообразието от 
оплаквания и притеснения на неговите американски пациенти. той 
с учудване открива подобни на своите наблюденията у великия дат-
ски философ киркегор, направени повече от столетие преди това. и 
двамата разбират идентичността като процес, който няма статичен 
край и постоянно състояние, а е сремеж към възможно осъществя-
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ване. киркегор говори за три вида отчаяние, имплицитни на този 
стремеж: „отчаяние от това, че не знам кой съм; отчаяние от това, че 
не желая да съм това, което съм; отчаяние от това, че не мога да стана 
такъв, какъвто искам и мечтая!“. срещата на психотерапевта и фило-
софа от две различни епохи в темата за идентичността не е случай-
на. тя показва, че това идеографично понятие маркира абстрактни 
и конкретни реалности, вечни и неразрешими проблеми, а именно 
екзистенциалните. друг е въпросът, как всеки поставя и осмисля 
своето лично участие в изграждането на собствената идентичност, 
в автентичното изживяване на единственото си битие. колкото и 
драстични, независещи от човека външни фактори да се намесват 
в процеса на формиране на идентичността му, на него се падат шан-
сът, рискът и отговорността да пребори екзистенциалното отчаяние, 
да стане това, което може и иска да бъде. 
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За равноправието, многообразието  
и парадирането с тях

Силвия минева1

Повод да се заема с тази тема ми даде поредното, трето гей-па-
рад шествие, проведено в софия под мотото „обичай равенство-
то, прегърни разнообразието“(Love equality, embrace diversity!) или 
както официално беше наречен софия Прайд, организиран от Фон-
дация „ресурсен център „Билитис“, лГБт действие, Български ак-
тивистки алианс и клубовете „ID Club“. мото, което звучи колко-
то жизнерадостно, толкова и смущаващо не само защото изглежда 
спорно равенството да е обект на обич, предвид неговия произход 
и характер на резултат от консенсус между членовете на политиче-
ската общност, както предполага модерното ѝ разбиране, а именно, 
че за съвместния живот на хората е необходимо минимум съгласие 
помежду им.

впрочем, същото разбиране заляга и в основата на определения-
та за нация, според които нацията е въпрос на „консенсусен дух“, или 
политическа съгласуваност, постигана от гражданите, когато прием-
ат писаните и неписаните правила, които позволяват ненасилствено 
разрешаване на конфликти чрез обсъждане, компромис и „признато 
от всички позоваване на общ интерес, обявен и признат като такъв, 
без да се смесва с интереса на индивидите или особените групи“.2 
казано накратко, равноправие е възможно, само когато обществото 
е гражданско или достатъчно гражданско, за да разполага с описа-
ния консенсус и благодарение на това може да гарантира свобода на 
своите членове.

от това гледище големият замисъл и постижение на така разби-
рания като граждански консенсус е, че той осигурява политическо 

1 доц. д-р силвия минева, сУ „св. кл. охридски“.
2 Шнапер, д., общността на гражданите, с., 2001, с. 97.
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равенство, основано не на една или друга „вкорененост“ на инди-
видите, а на философията на „изцяло обособения гражданин“, ко-
ято утвърждава основни функционални принципи на публичната 
сфера и идеята за същностното равенство и достойнство на всеки 
гражданин3. това означава, че всички практики, противоречащи на 
индивидуалната свобода, следва да се оценяват като недопустими от 
позицията на тези принципи. Но това означава още, че „свободата 
трябва да се осъществи във времето и реалността преди равенство-
то“4. в този смисъл равенството е наистина едно прекрасно допълне-
ние на свободата, както го определя дж. сартори, когато символизи-
ра и подтиква човешкия бунт срещу съдбата и шанса, произволното 
неравенство, разделящите привилегии и несправедливата власт. Но 
то може да бъде и най-опасният враг на свободата, „в зависимост от 
това, дали искаме равенство, което приляга на разнообразието, или 
равенство, което вижда във всяко разнообразие неравенство“.5

тази двойнствена същност на равенството го прави много хлъз-
гава опора, когато се стигне до обсъждането на реалните, фактиче-
ски неравенства и тяхното преодоляване, защото започнало като 
най-чисто искане за възстановяване на справедливостта, равенство-
то може да завърши като „алиби за подценяването на другите, за да 
изтъкнем себе си“, особено когато равенството може да получи кон-
кретен смисъл във вид на реални материални облаги в резултат от 
неговото постигане6. 

колко „съмнителна почва“ за оправдаване на определени поли-
тики е то става ясно веднага, ако си дадем сметка, напускайки полето 
на бинарните опозиции, противопоставящи равенство и неравен-
ство, нация и етнос, природа и култура и др., че всяко постигнато 
равенство е за сметка на друго такова, доколкото постигането на 
равенство в една област явно поражда неравенства в други, което 
прави надпреварата за равенство безкрайна. от това гледище, ра-
венството не е противоположното на неравенството, а негово дру-

3 Пак там, с. 139.
4 Сартори, дж, теория на демокрацията, кн. 2, с., 1992, с. 150.
5 Пак там, с. 122-126.
6 Пак там, с. 127, 150.
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го и цялата обществена динамика, наричана обикновено прогрес, 
се състои в паралелното, едновременно изобретяване и налагане на 
различни равенства и неравенства. По-конкретно имам предвид ус-
тановимото относно борбите за равенство, че по същността си те не 
се различават от това, което днес мнозина наричат „борби за при-
знание“:

„онези, които принадлежат – пише френският социолог доме-
ник Шнапер – към политически и юридически подчинени етноси 
или малцинствени групи, имат пряк интерес да бъдат признати юри-
дическото равенство и политическите права на всички – равенство, 
което поне частично или символично ги възмездява за техния по-
нисък социален статус.“7 

На практика борбата за равенство, респ. признаването на права, 
е механизмът за регулация на отношенията включване/изключване, 
което предполага всяка политическа организация. често обаче се 
пренебрегва значението на това отношение за състоянието и под-
държането на колективни идентичности като етнос, нация, религия, 
основани на обща история, родова памет, език, културни традиции 
и практики, които се дефинират чрез другостта на чужденците, на 
тези, които вярват в други богове, говорят друг език, практикуват 
друга традиция. както всяка категоризация, така и тази има за пред-
назначение да отделя и класира индивидите, което не означава, че 
различаващото е винаги непременно дискриминиращо, т.е. основа-
но върху нелегитимна мотивация.8 Поради това културното разли-
чие не е проблем във всекидневните социални взаимодействия, до-
колкото всяка култура разполага с правила за отнасяне към другия 
и модели за взаимодействие с него.9 то става проблем и се пробле-
матизира на ниво именно политическа организация, т.е. там, където 
става разпределението на властови ресурси във вид на права и при-

7 Шнапер, д., цит.съч. с. 144.
8 Пак там, с. 102.
9 По подробно в тази връзка вж. Грекова, м., Преосмисляне на поня-

тието „малцинство“, в: социологията пред предизвикателствата на разли-
чията, сб., съставители ив.стефанов, мира минева, Уи „св.кл.охридски“, 
с., 2009, с. 40.
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вилегии. от това гледище може да се каже, че културните различия 
са по-скоро тема на изследователски и научни дебати, отколкото зна-
чим социален проблем.

За разлика от колективната, груповата идентичност става за-
бележима и значима едва при противопоставянето на други, кога-
то става възможно забелязването на тези, които по думите на майя 
Грекова, не са просто различни или просто не „като нас“, а изглеж-
дат някак „сбъркани“, бъркащи в нещо. това, да изглеждат по този 
начин, се подсилва допълнително, когато са малко, са малцинство, 
т.е. тяхната малцинственост се схваща като естественият резултат на 
един вид отклонение:

„може би всекидневната логика – пише майя Грекова, обсъж-
дайки всекидневните представи на българските гражданин за „мал-
цинство“ – се основава не толкова на значимото различие, носите-
лите на което могат да бъдат мислени като „малцинство“, колкото на 
носителите на различие, когато “те“ по някакъв начин „ни пречат“ 
и заради това, че ни пречат, се назовават „малцинство“.10

разбира се, не случайно „ни пречат“ тук е поставено в кавич-
ки, за да се подчертае самовнушението, сугестивният фактор, кой-
то често доминира отношението към малцинствеността. което не 
означава, че няма и такива случаи, в които „преченето“ не е от су-
бективен произход, а има своите реални основания тъкмо във вида 
на носителите си и издиганите от тях претенции, особено когато те 
се отнасят до „видимост“ и „гордост“11. типичен пример за такива 
„пречещи носители“, или по-конкретно, носители-дразнители, пред-
ставляват инициаторите на нашия гей-парад. За повече прецизност 
на изложението, ще поясня някои от техните абревиатури. лГБти 
ще рече: лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексу-
ални. мисията, с която се е нагърбила тази фондация, е: „Постигане 
на равноправие на лГБти (лесбийки, гей, бисексуални, транссексу-
ални и интерсексуални) в България и освобождаването им от всич-
ки съществуващи форми на дискриминация“, както гласи формули-
ровката от сайта ѝ12. 

10 Пак там, с. 47.
11 http://www.bgizlet.com/index.php?option=com_content&view=article&

id=1646:2010-06-27-21-30-23&catid=131:2010-03-15-17-07-06&Itemid=112.
12 http://www.bilitis.org/history/
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колкото до останалите „организатори“ – инициатори, за тях е 
достатъчно да се знае, че едните – Български активисти алианс – са 
дублетна форма на правозащитна организация, което ги принужда-
ва изрично да уточняват, че нямат за цел да дублират работата на 
вече съществуващи неправителствени организации, комисии или 
институции, а само да посредничат между различни групи.13

вторите са нощни заведения, създадени по „западен образец“, за 
чиито посетители се очаква и предполага, че по сексуална ориента-
ция са представители предимно на групата на „различните“, т.е. хомо 
и бисексуални, но които според описанието на един „полустраничен 
наблюдател“, се делят главно на две категории: едни, които са дошли 
да се покажат, и други, които оглеждат, т.е. основната разлика с обик-
новените дискотеки е, че показването и наблюдаването доминират 
забавлението с танци и ги правят да бъдат повече клубове за запоз-
нанства, отколкото за развлечение.14 

тези описания са наложителни и важни, когато става дума за 
хората, респ. организациите – инициатори и участници в т.нар. со-
фия-прайд. те наистина са малцинство, но не по силата на необхо-
димостта да осигуряват защита от някого, който заплашва нечия 
индивидуална свобода или което е същото – човешко право, а точно 
защото са малцина, групирани по принципа на имитацията и копи-
рането на чужд модел и традиция. Но не за чуждопоклонничеството 
е основната ми мисъл, а за това, кое налага необходимостта от по-
казване, т.е. парадиране на тези хора под засилена охрана из цен-
тралните улици на софия – дали защото те действително са обект на 
дискриминация, малтретиране, незащитеност и изолация, или за да 
се самоизолират допълнително от обществаната тъкан чрез претен-
цията си да бъдат признати за значим обществен фактор, защото са 
различни, съответно да бъдат привилегировани в разпределянето на 
властовите сфери и ресурси? 

и още: как подобни имитации се превръщат и ползват като ос-
нова за провеждане на определен тип политики, а именно на про-

13 http://bulgarianactivistalliance.wordpress.com/български-активистки-
алианс/.

14 имам предвид описанието, предложено тук: http://marinchev.com/?id=217/
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тектираната „отвън“ и внедрявана чрез описаните организации гло-
бализация на груповщината, маскирана като политика на идентич-
ността и борба за признание, там, където тези политики нямат нито 
история, нито основания. 

в случая имам предвид възможността и вероятността за леги-
тимация на един нов догматизъм, който дефилирайки под привлека-
телния лозунг на разнообразието все повече служи като заместител 
на религиозния, или на чувството за самодоволство:

„На практика се оказва – пише кристофър лаш – че разнообра-
зието легитимира един нов догматизъм, в чиито рамки съперниче-
щите си малцинства намират убежище зад параван от убеждения, 
непроницаеми за рационална дискусия. Физическата сегрегация на 
населението в самозатворени, расово хомогенни анклави има своя 
контрапункт в балканизацията на мненията. всяка група се стреми 
да се барикадира зад собствените си догми…тази пародия на общ-
ност – един много моден, но твърде неясно разбиран термин – носи 
със себе си коварното допускане, че може да се очаква, че всички 
членове на дадена група мислят по сходен начин. така мнението ста-
ва функция на расовата или етническата идентичност, на рода или 
на половото предпочитание.“15

цитирам този пасаж от „Бунтът на елитите“ не само заради 
неговия фокус върху процедурата на подчиняване на всеки инте-
рес – както обществен, така и личен – на интереса на дадена група 
посредством подмяната на свободния избор с груповата принад-
лежност като източник на самоопределението и индентичността на 
индивидите. Пасажът е важен и интересен за нас и заради употребе-
ната от автора му симптоматична формулировка „балканизация на 
мненията“, която очевидно може да служи и се ползва безпроблемно 
като географски фокусиран синоним на сепаратизъм, груповщина, 
разединеност и отсъствие на политическо единство в смисъл на сил-
на държавност. 

към това следва да се добави и забелязаното от доминик Шна-
пер относно страните от изтока по повод завладяването им от неев-
ропейски нашественици: 

15 лаш, кр. Бунтът на елитите, с., 1999, с. 21.
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„в цяла централна и Балканска европа населението бива пре-
мествано, депортирано, закрепостявано, а границите варират на-
длъж и нашир според напредването и отстъплението на турските 
войски. Подчинени на господството на една външна сила, народите 
в течение на векове са били поданици на огромни, в частност не-
европейски империи. За няколко години те не могат да се изградят 
като общност от граждани“. 

Несъмнено, общност от граждани не се създава за няколко годи-
ни, както сочи и историческият пример на т.нар. „развити демокра-
ции“. За сметка на това обаче, нашата, Балканската европа се оказа 
много податлива и благодатна почва, в която за броени години пра-
волюбителството пуска здрави и многобройни корени във вид на ет-
нически партии, гей-организации и всякакви движения, движени от 
все една и същата любов към правата било на животните, малцин-
ствата или гъбите в гората. тъй като тяхното правозащитничество 
трудно може да постигне, ако въобще се стреми точно към това, ви-
сока ефективност в държавата-членка на ес, която има печалната 
слава на страна с много корупция, престъпност и най-бедно откъм 
доходи, покупателна способност и стандарт на живот население в 
съюза, те наблягат на ефектността, която произвеждат със собстве-
ното си многообразие като предствляващи защитниците на права 
на всякакви групи и феномени. макар и многообразни, в едно те са 
еднотипни – своята неестественост поради аисторичността им, коя-
то ги прави да изглеждат колкото безполезни, толкова и абсурдни от 
гл. т. на българските исторически, политически и културни реалии. 
в какво по-конкретно е тяхната абсурдност? в това, че в изоставаща 
икономически и социално в сравнение с повечето други европей-
ски държави страна като нашата, нахлуващите чрез глобализацията 
различни влияния във вид на конкуриращи се политики и социал-
ни философии на различни групи: както религиозни, така и секула-
ристки, на гей общности, радикални природозащитници, формални 
и неформални организации не улесняват решаването, а допълнител-
но задълбочават многото вътрешни проблеми и объркването на хо-
рата относно начините за тяхното преодоляване.

докато четях различните информации и коментари за парада и 
неговата подкрепа от страна на чуждестранната дипломация, пра-
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возащитни организации и евродепутати, си мислех, как ли биха из-
глеждали група нашенски кукери, дефилиращи из централни части 
на Париж, лондон или Берлин, в очите на местните граждани? разби-
ра се, точно както на повечето софиянци парадиращите по гейски из 
столичните улици – като нещо чуждо, неразбираемо и безсмислено. 
Защото да правиш гей-парад насред софия е все едно да правиш ку-
керски игри насред лондон или Париж и да настояваш, че който не ги 
подкрепя, е обречен на обсебване и преследване от зли духове. Защо-
то за нас, българите, гей-движението не е това, което то представлява 
и може да представлява за хората от неговото родно място – Западна 
европа: органична част и резултат от борбата за човешка еманци-
пация от абсолюта на религиозната власт и църковната опека, или 
онова, което на специализиран език е означено като секуларизация. 
т.е. разделяне на религиозното и светското начало, на църковната от 
светската власт и с това реабилитиране на всички онези, които по си-
лата на една или друга догма са били дискриминирани, пренебрегва-
ни, изолирани, тормозени, малтрерирани измъчвани и дори убивани 
заради различната си вяра, сексуална ориентация и даже пол. 

впрочем същият секуларизъм заляга в основата и на демон-
стрираната усилено днес от мнозина по-голяма загриженост за пра-
вата на хомосексуалистите, отколкото на хората в неравностойно 
положение като инвалиди, сираци, раково болни и др., които имат 
злощастната участ да са представители не на „малцинства“, а обре-
чени носители на различия, които никога не са били търсени или 
желани от никого, защото са съдбовни, а не културни във всевъз-
можните смисли на културността. в резултат се стига и до опитите 
съмнителни и трудно измерими откъм социалния и моралния им 
ефект „придобивки“ като например, легализиране на марихуаната и 
еднополовите бракове, да се представят за прояви на висш демок-
ратизъм, а на толерантността и свободата на себеизразяване да се 
гледа като на „свещени крави“, което по един парадоксален начин ги 
лишава от ценност.16 

Заченат най-напред от реформацията, секуларизационният 
процес очевидно не е приключил и продължава с пълна сила и днес, 

16 Шнапер, Б., цит. съч., с. 159.
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макар че неговата посока сега се доминира от борбите „за“ и „про-
тив“ държавната опека над частния живот на индивидите, измести-
ла и заменила с течение на времето религиозния си предшественик 
в лицето на църквата. За да се случи това обаче, през всички епохи 
на Просвещение, колониализъм и революции до времето на ХІХ в., 
цялата западноевропейска мисъл преминава под знака на борбата 
между великата нация и старите „нации“ в средновековен смисъл, 
или империите, произлезли от една династична и религиозна исто-
рия.17 какво се случва междувременно в България през изброени-
те исторически периоди, всички знаем. в България е, както го на-
ричат повечето българи, „турско робство“, въпреки редакциите на 
някои историци и политици, означаващи го като турско присъст-
вие, османско владичество или нещо друго от този род. както и да 
се наричат обаче, докато останалият свят водел колониални войни 
в ония времена, до края на ХVІІІ в. опитите за верска и етническа 
асимилация по българските земи през последните три-четири века 
са консервирали съобществото вътре в себе си, като са го принудили 
да се бори за самосъхранение и оцеляване. При такива обстоятел-
ства е трудно изнамирането на обща идея, около която да се обедини 
едно обществено българско национално съзнание, защото за разли-
ка от съседните народи, за българите, обитаващи самата сърцевина 
на империята, идеята за велика България била немислима. трудно, 
но не и невъзможно, защото все пак такава идея била открита и тя 
била идеята за самостоятелна българска църква. Първите български 
водачи – Неофит Бозвели и иларион макариополски, изглежда са 
съзнавали, че в борбата за собствена църква се крие и ключът към 
политическото освобождение. 

така православната българска църква и религия стават основно 
средство и опора в националните борби за признание на един народ 
със свой език, култура, писменост и историческа памет за държавни-
чески традиции, който е принуден да отстоява колективната си иден-
тичност в условията на една неевропейска империя, провеждаща 
асимилаторски политики, основани на религиозен фундаментали-

17 цончев, ц. мястото на религията в свободния дебат на светската 
държава http://www.center-religiousfreedom.com/bg/art.php?id=56.
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зъм. Затова днес, изброявайки значимите обществени и политически 
събития, които през последните 200 г. сме извършили със собствени 
сили, трябва да започнем именно с извоюването на самостоятелната 
българска църква през 1870 г. като първи акт на българско нацио-
нално и политическо единение. това предопределя и значимостта на 
българските църковни борби от този период, които свидетелстват, че 
българите имат своя собствен, своеобразен исторически път и опит 
в борбите за признание. този опит няма как да не върви ръка за ръка 
с практикуването на толерантност към различието, като умението 
да се живее заедно с другия, да се съжителства с другостта. този опит 
сочи още, че в България толерирането на различието и свързаното с 
него многообразие отдавна не е проблем или поне не такъв проблем, 
какъвто то е било другаде, така както не е проблем и секуларизмът, 
чиито корени у нас са доволно стари. Някои автори са склонни да ги 
виждат още във времето на Покръстването на българите през ІХ-ти в 
и да разпознават като предшественици на „ранното интелектуалско 
разцърковяване“ по нашите земи цар симеон и поп Богомил: и два-
мата изоставили духовническата кариера, единият по политически, 
другият – по идеологически причини, но така или иначе и двамата 
станали „любимци на интелигенцията, която ще сътвори образа на 
симеон „велики“ и ще величае Богомил като родоначалник на „све-
товните революционери“ през Хус и лутер до маркс и ленин (Йозеф 
лео Зайферт).“18 Забележителното е, че по такъв начин българската 
интелигенция, по думите на Георги тодоров, се оказва рожба не на 
аристокрацията или зараждащата се буржоазия, а на монашеското 
духовенство, за което е достатъчно да се припомни, че сред нейните 
родоначалници се нареждат хилендарците Паисий и Неофит Бозве-
ли. очевиден и всепризнат факт е, че Паисиевата история е пропита 
не от църковнически или христоцентричен патос, а политически и 
национален, т.е. светски дух: 

„Процесът на секуларизация и разцърковяване – пише Георги 
тодоров – протича почти незабележимо в сянката на патриотизма и 
никога не застава като водещ за българската интелигенция. тук-таме 
припламват ярки проблясъци на тази тема – например в статиите на 

18 вж. Шнапер, Б., цит. съч.,с. 159.
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Петко р. славейков, но злобата на деня веднага ги залива и въпросът 
слиза от дневния ред на обществото.

и тъй, следосвобожденска България се конституира като едно 
общество в напреднала степен на секуларизация. идеологията на 
това общество, осмислена и формулирана от идейно властващата 
интелигенция, е до такава степен светска, че дори на Българската 
Православна църква (схизматичната екзархия) е отредена една „по-
четна“ светска роля като заслужила народностна, културна и нрав-
ствена институция, блюстителка на добрите нрави и моралните цен-
ности.“19

Предложената оценка се отнася не само до своеобразието на 
секуларизацията в България, но и до спецификата на българския 
национален дух, като отколешен носител на един подчертано и из-
ключително светски характер, т.е. отворен, с поглед към света, неза-
висим от догми, а значи и достатъчно аперцептивен, чувствителен 
за многообразната действителност, така че за него да не бъдат спе-
циален, отделен проблем нито многообразието, нито формиращи-
те го различия. то става проблем, когато общественото внимание 
бива насилвано, заставяно да се фокусира върху него с всевъзможни 
начини и средства – от медийна пропаганда, предварителни прес-
конференции, изявления на чужди посланици, подкрепата на една 
политическа партия, организирането на специална изложбена екс-
позиция в центъра за култура и дебат „червената къща“ под надслов 
„да пишеш история – прайд 2008 и 2009 през очите на участници“ 
и се завърши с освещаването на шествието с присъствието на евро-
депутати, представители на Хелзински комитет и охраняването му 
от стотици полицаи с едничката цел, общественият интерес да бъде 
прикован към пъстрото шествие на екстравагантно пременени хора. 
въпреки всичко, и за този трети, както и за предишните два парада, 
не стана ясно, защо трябва да се правят, какво налага провеждането 
им у нас, след като за никого не е тайна, че в България, в учреждения, 
банки, магазини, делови бизнес, шоу бизнес и на всякакви други 
места работят и се изявяват гейове.

19 тодоров, Г., интелигенцията и Православието І. от история славя-
нобългарска до края на ХІХ век , култура – Брой 15 (2410), 21 април 2006.
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вярно е, както точно е забелязал райнер Форст, че толерант-
ността пребивава неизменно в полето на напрежение между власт и 
морал, поради което тя се прилага еднакво както като инструмент на 
властта и господството, така и като еманципаторско изискване20. Но 
къде у нас е дискриминацията, с основание се питат не един и два-
ма българи, и ако българските гейове са онеправдани и дискрими-
нирани, кои техни човешки, политически права са били неспазени, 
нарушени, кой им забранява или пречи да бъдат такива, каквито са? 
едва ли това са традиционните противници на гейството – национа-
листическите организации, които не се ползват с особено влияние в 
страната ни и не могат да представляват сериозна заплаха за ничии 
права, но за сметка на това, парадите стимулират успешно актив-
ността им, като предизвикват ответни протестни действия от тяхна 
страна.

какво да се каже тогава за инвалидите, раково болните, сираците 
и други категории все „различни“ хора, живеещи в действителна из-
олация, за разлика от парадната самоизолация, която представляват 
подобни публични инициативи с краен ефект  – разграничаване на 
една част от обществото от всички останали чрез поставяне граница 
там, където никой не е мислил да слага. Защото издигнатата от ор-
ганизаторите претенция за повече „видимост“ на хомосексуалните, 
заради която те „трябвало да излязат на улицата, за да се покажат“21, 

няма как да бъде разбрана по друг начин, при положение, че поло-
жението на тези хора в обществото с нищо не е по-различно, откол-
кото на всички останали, дори напротив – изглежда привилегиро-
вано тъкмо заради изключителната официална и официализирана 
подкрепа, на която се радва от страна на най-различни български 
и чуждестранни организации и лица. тази подкрепа основателно 
поражда подозренията в гей-лобизъм, целенасочена пропаганда на 
хомосексуализма и и един вид реваншитска идеология. става дума 
за последователно и настойчиво прокарване от страна на гей-акти-
висти на изискването за обратна/ответна дискриминация по силата 

20 Пак там.
21 Forst, R., Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart, Suhr-

kamp Verlag Frankfurt am Main, 2003, s. 675.
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на упражняваната в миналото дискриминация спрямо хомосиксуа-
листите на всички, които имат възражения срещу тяхната култура. 
Явлението се определя от някои като „хомосексуален фашизъм“,22 а 
неговите мащаби са доловими от информациите за натиска, упраж-
няван от гей-активисти спрямо образователни институции за про-
мотиране на хомосексуалността в училищата и скандализирането 
на всеки, дръзнал публично да се усъмни в „добродетелността“ на 
хомосексуализма и гей-браковете23. Подобни казуси пораждат за-
кономерно въпроси като този, дали претенцията за толериране на 
различната сексуалност не е всъщност налагане на нетолерантност 
към нормалната? 

въпросът става още по-належащ на фона на пропагандиране-
то на хомосексуалността не само като едно различие, а като нещо 
„нормално“, следователно добро и правилно, заслужаващо да бъде 
демонстирано, показвано с гордост и оценявано като качество, с ко-
ето всеки би могъл да се гордее и даже да се стреми към него, тък-
мо защото е достойно за уважение и гордост. към това следва да се 
добави вероятното биополитическо измерение на този тип идеоло-
гия, която благоприятства и изглежда много удобна и подходяща 
за разпространението, утвърждаването и бъдещето налагане в гло-
бални мащаби на репродуктивни биотехнологии, основани на генен 
инженеринг, а с това и на един нов тип, биополитическа, морално 
неутрална регулация на човешкото възпроизводствено поведение, 
което ще е манипулируемо и контролируемо в много по-голяма сте-
пен от естественото такова. в случая имам предвид прогностични 
описания като тези на Франсис Фукуяма за „ неща, които могат да ни 
донесат генните технологии по силата на неестественото възпроиз-
водство – например, лезбийки, които ще имат генетично потомство, 
или използване на яйцеклетки на нероден женски зародиш за създа-

22 За предварителните анонсирания на парада и оповестените мотиви 
на неговите организатори, както и за самата организация, вж.: http://www.
gay.bg/bg/news-article.php?id=131http://kliuki.bg/третият-гей-парад-в-со-
фия-премина-без-к/, http://www.mislibg.com/?p=434 http://www.dnes.bg/
sofia/2010/06/25/organizatorite-na-gei-parada-iskame-mirno-shestvie.93413.

23 http://kalinvv.blog.bg/politika/2010/06/19/za-homoseksualniia-fashizym-
kato-fenomen-v-syvremennoto-obsh.564337.
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ването на дете, чиято майка никога не се е раждала.“24 в един по-во-
лунтаристичен и артистичен вариант същата перспектива може да се 
разпознае в научно-фантастични, антиутопични филми като „Гата-
ка“, представящ недалечното бъдеще, в което обществото се движи 
от доброволната евгеника, а дНк структурата определя социалните 
класи, така че хората, родени по нормалния начин се считат за по-
нисши без перспектива в обществото в сравнение с програмираните 
в лабораториите на корпорация Гатака индивиди без недостатъци 
като болести или психични проблеми.25

извън фантастичните сюжети остават двете най-популярни и 
актуални позиции по темата днес – едната, на безкритично либерал-
ния поглед, апелираща към максимално толериране на различията. 
Проблематичността на тази позиция е, че третирайки толерантност-
та нормативистки, като универсален морален стандарт, тя насърча-
ва една култура на жертвоготовност, която има за резултат, вместо 
премахването на всякакви условия и възможности хора да стават и 
да се чувстват жертви на стереотипи, предразсъдъци и предубеж-
дения, точно обратно – отглеждането на все нови и нови жертви, на 
все повече хора с чувството за ограбени възможности. този обратен 
ефект е неизбежен, когато жертвоготовността в името на толерант-
ността се представя като своеборазен категоричен императив, но 
за разлика от кантовия, не по отношение на това, което сближава 
човешките същества, а именно – че всеки може да бъде разглеждан 
като цел сама по себе си, а не само като средство, доколкото разпо-
лага с воля/разум и в това е хуманният смисъл на всяка моралност, 
а по отношение на това, което ги прави да са отделени един от друг, 
уникални, но несвързани – тяхната другост, различието като ценно 
само по себе си, а не като условие на свободната волеизява във вид 
на лично отговорни морални избори на носителите си. 

другата, консервативната, ги оценява подчертано негативно 
заради релативизиращия им ефект по отношение на традиционни 
смисли и стойности на общочовешки значими ценности като лю-

24 http://www.vratovrazka.bg/актуално/Не-можеш-да-си-миска-ако-си-
против-гей-браковете.html

25 Фукуяма, Фр., Нашето постчовешко бъдеще, с., 2002, с. 205.
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бов, семейство и други подобни. в тази посока главно се развива и 
полемиката с тях най-вече от страна на съвременните религиозни 
дискурси, които фиксират в толерирането на сексуално „разноо-
бразната“ ориентация заплаха за поддържането на достатъчно трай-
ни ценности, които да служат като жизнени ориенетири на всеки и 
същевременно утвърждаващи човечност в приемливи за всеки гра-
ници. Не без основание гей-движението може да бъде разпознато 
като един вид конкурент на тези дискурси тъкмо заради сходната 
пропагандна стилистика и фундаменталистки нагласи– патетичния 
апел за любов към равноправие в името на многообразието, което 
по своя принцип не се различава от един религиозен призив за брат-
ска любов между людете в името на един божествен абсолют, считан 
за източник и принцип на всяка любов. Затова конфликтуването на 
религия/църква и подобни движения не се различава по същността 
си от борбата между секти, които си пречат и съперничат в привли-
чането на адепти. 

това са двете полярни и най-популярни позиции, но освен 
тях е възможна и друга, трета – социално-критическа, основана на 
конкретно-исторически реалии като гореописаните специфични 
исторически обстоятелства и условия, в които консолидирането на 
българско общество и формирането на българска национална иден-
тичност, правенето им „видими“ за всички други, както е модно да 
се говори днес, става в контекста на църковната борба на българи-
те, което на свой ред представлява финален етап в секуларизацията 
по нашите земи, започнала още от времето на цар симеон І и поп 
Богомил. същото позоваване предполага да си дадем сметка и за ак-
туалния социален контекст на тези феномени днес и това, че освен 
външна показност, парадиращите у нас гей-активисти досега не са 
показали нито желание, нито умение да откриват, практикуват и ут-
върждават многообразието по никакъв друг начин и в никакви дру-
ги форми извън шумното и пропагандно поведение. това поведение 
обаче с нищо не ги приобщава към дневния ред на българското об-
щество, защото каквито и лозунги да издигат, колкото и пъстри дре-
хи да носят, докато стоят встрани от многото различни общи про-
блеми на многото други обществени групи, характеризиращи про-
блематичното, а не идеализираното, имагинерно многообразие на 

За равноправието, многообразието и парадирането с тях
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актуалната българска действителност, тези хора винаги ще останат 
встрани, в периферията на обществения процес, като един апендикс, 
без приложение и реална полза от съществуването си. и колкото и 
насериозно да се взимат, не ще могат да разчитат на сериозно отно-
шение към себе си. а докато това продължава по този начин, ние 
ще продължим да сме ежегодно свидетели на един и същ парадокс, 
повтарящ се всяка година. той е, че от гледище на българските исто-
рически и културни традиции, опит и памет, т.нар. гей-движението 
изглежда не като тяхно ползотворно допълнение и развитие, или 
алтернатива на всяка предубеденост, предразсъдък и догматизъм, а 
като съперник, конкурент, претендиращ да ги измести и замени в ка-
чеството им на респектиращ авторитет, сиреч да разполага с властта 
на влиянието, което се полага всекиму, достоен за уважение. 

Уважението обаче е нещо, което не се подарява, а се заслужава. 
откъдето следва и реторичното питане:

с какво гей-активистите у нас и техните паради са заслужили 
вниманието и уважението на българите?

Силвия минева
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виртуалният тангризъм  
като радикален национализъм

Нина Димитрова1

Ще започна изложението си с едно от мненията във форума на 
сайта Воини на Тангра (voininatangra.org), подписано с ника Калоян, 
като запазвам оригиналния правопис: „Праотечествената вяра на 
българите винаги е била Християнството,което те приемат директно 
от апостолите Павел и варнава.На Божи гроб и досега съществува 
черква,която е била Българска,най-вероятно от I век след Христа.
За праотечествена, считат Православната вяра и всички Национа-
листически организации преди 1944 г. Никой не споменава тан-
гра или дажбог.дали защото тогава Православието не е било така 
съсипано?дали защото хората са били вярващи?“ 

Привеждам това изказване, понеже то значително се размина-
ва с общата тенденция в този и сродните му сайтове, обвързващи 
постсоциалистическия национализъм с обръщането към родната 
вяра. искам да коментирам твърдението, че „всички националис-
тически организации“ преди 1944 г. били подкрепяли Православи-
ето, а тангра (или други божества) не са били популярни. авторът е 
прав – мнозинството български националистически организации от 
междувоенния период „разчитат“ на Православието в качеството му 
на традиционна българска вяра, на исторически доказал се пазител и 
крепител на народността. в това се убеждаваме, прелиствайки „про-
грамните и организационни документи на български авторитарист-
ки националистически формации“, събрани в сборника Социално 
наляво, национализмът – напред, съставен от Николай Поппетров. 
(тук е мястото да отбележа актуалността на този изключителен спра-
вочник от 900 с., богато илюстрован и коментиран2). като изхожда-

1 Проф. д.ф.н. Нина димитрова, ииоЗ, БаН.
2 ик „Гутенберг“, с., 2009.
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ме от факта, че религиозният компонент е бил съществен елемент 
в изгражданите националистични версии (на ратници, легионери, 
националсоциалисти, бранници и т. н., и т. н., но и на кубратисти 
– предвид наименованието на формацията), виждаме, че в някои от 
документите наистина се говори понякога и за българския бог, без 
обаче да следват уточнения или да се лансира някакъв определен 
езически светоглед. екзотично изключение прави организацията 
на димитър съсълов Българска орда (1938), следваща „зова само на 
своята българска кръв“ и отхвърляща славянската (за сметка на ху-
норската) принадлежност на българите. Някои от членовете на ор-
дата действително подемат разговор за връщане към тангризма като 
към изконната българска религия (техен последовател е днешният 
Авитохол, който има и интернет-версия), но, както отбелязва Н. По-
ппетров, „Нейната [на ордата – б. м. Н. д.] консервативност и арха-
ична отдалеченост от актуалните парадигми и политическия патос 
на епохата силно стесняват възможностите ѝ да получи обществена 
популярност. така тя остава до края на съществуването си – про-
летта на 1944 г., по-скоро като израз на нагласи и политически тен-
денции сред някои интелигентски среди, отколкото като елемент от 
политическия живот. същевременно нейната поява и съществуване 
показват наличието и на изцяло обърнати към миналото и търсе-
щи напълно самобитни образци за подражание среди“ (Поппетров 
2009: 752). 

религиозният патос от междувоенния период често звучи „ези-
чески“ – различни интелектуалци подемат европейската мода, на-
лагайки собствените си естетски виждания за народната вяра като 
езическа. само че упорито лансираното езичество звучи доста не-
стройно и може би единственият константен момент е фактически 
отсъствието на всякакъв тангризъм, на специални апели за връща-
нето към прабългарската религия. така, новопридобитото езичество 
у междувоенните интелектуалци е ту някакъв тип аграрен пагани-
зъм, както е у един златорожки сътрудник например, според когото 
религиозният култ към земята (не тангризмът, това следва да се от-
бележи) е характерното за българския народ езичество (вж. везенков 
1937). У същия автор се преплита езичество с евразийство; за него 
обратът към древната религия би гарантирал самобитността на кул-

Нина Димитрова
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турното развитие: „в борбата, впрочем, между християнското и ези-
ческото културно наследие, последното се наложи. Национализмът, 
като явление, характерно за европа, има своя корен в езическото са-
мосъзнание и самочувство на народите. и трябва да сме особено до-
волни от това, че заедно с всички останали и нашият народ запази от 
онези времена оригинални свои помисли, и си предопредели с това 
самостойно културно развитие“ (везенков 1936: 84). 

Янко Янев, друг български интелектуалец, увлечен от езиче-
ската природа на българския народ, е мотивиран всъщност от ни-
цшеански по характера си мотиви. Найден Шейтанов, който е сред 
най-известните наши почитатели на родното езичество, апелира 
към връщане отново не към Небесната религия, както наричат тан-
гризма, а към автохтонния религиозно-митологичен комплекс – ор-
физма, дионисийството и пр. и така нататък – може да се приве-
дат множество други факти, свидетелстващи за маргиналността на 
междувоенният тангризъм, който няма присъствие извън близките 
до ордата кръгове. 

цел на следващите редове е опитът да се съпостави днешната 
със ситуацията преди 1944 г. по отношение на религиозното раздви-
жване по посока на древната прабългарска религия – тангризма, 
търсейки връзките му с радикализирането на националистическите 
идеи. Подчертавам, че ще става дума само за подновяването на ре-
лигиозния култ към тангра, а не изобщо за езическите настроения, 
популярни най-вече сред поддръжниците на националистическите 
интернет-сайтове. Последните отдавна привличат вниманието на 
изследователите (вж. например Гончарова 2008; тодорова 2006; от-
части димитрова 2010, и др.) и замисълът на този текст е да бъде в 
известен смисъл тяхно продължение. той няма за цел да определя 
физиономията на многобройните сайтове, което тук е невъзмож-
но поради изключителната им обтекаемост – дори претенцията да 
се направи моментна „снимка“ би била рискована; а отчасти такъв 
опит е вече правен (Гончарова 2008) и тук се ползвам и от него. 

известна е гъвкавата употреба от страна на българите на съот-
ношението в собствените им етнически пра-компоненти – искаме 
ли да се представим за древна култура, сме тракийци; искаме ли да 
изтъкнем миролюбивостта си, сме славяни, а ако трябва да наложим 
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волята си, призоваваме прабългарското си начало. (При това исто-
рическата достоверност е често неглижирана.3) именно обръщането 
към прабългарското начало – акцентът върху войнствения и дър-
жавно-творчески характер на нашите предци ми дава основанието 
да предполагам радикализирането на днешния интернет-национа-
лизъм. Независимо от впечатляващата разнопосочност в споровете 
за произхода на прабългарите. един от основателите на общество 
дуло (има повече от една версии на това общество)4, иван митев-
Шегор расате (чиято смърт промени в значителна степен облика на 
виртуалния тангра-национализъм), лансира представата за българи-
те като кимери. според него една културна археология води до „онзи 
пранарод, който стои в основата на нашия народ и цивилизация. 
един народ със силна държавна и военна организация, който опре-
делено не е от ирански произход. За такъв народ ние приемаме киме-
рите, посочени в някои извори като прадеди на българите“ (митев 
2009: 41). Неотдавнашната научна експедиция „тангра“, събрала ге-
нетични проби от афганистан и таджикистан и насочила се тъкмо 
към иран (и удостоверила множество аналогии между културните 
образци и на двата народа), е очевидно с коренно различни претен-
ции за произхода на прабългарите. Но каквато и да е позицията в 
този отдавнашен дебат5, акцентът върху прабългарския произход и 
наследство вече предопределя типа национализъм, който бива зас-

3 както посочва полската българистка Гражина Шват-Гълъбова, „Ни-
кой днес в България не говори сериозно за тракийския етногенезис на на-
цията, въпреки това тракийският субстрат се смята за един от конститу-
тивните за българската нация“ (Шват-Гълъбова 2010: 74). тракоманията 
обаче – както е определено явлението в сайта altermedia.info, е смятана там 
за „национално предателство“, за „болест“, като е търсена аналогия между 
културата на траките и тази на евреите. 

4 „На 23-ти юли 2001 г. в град Габрово се срещнаха група свободни па-
триоти и учредиха дружество по метаполитика и народоизследователско 
дело, като го нарекоха общество дуло“ (родово наследство. Бюлетин на 
общество дуло, 2002, № 1).

5 в този дебат се включва днес и руският философ анатолий м. ива-
нов, привърженик на идеологията на сп. Атеней и автор на брошурата 
Кто же такие болгары? русе, 2009.

Нина Димитрова
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тъпван. тангра е божеството на войнствените ни предци, колкото 
и оскъдни да са сведенията за наличието на този религиозен култ. 
това споделят и някои от участниците в обсъжданите тук интернет 
форуми – едно съвсем скорошно мнение гласи: „Българите никога 
не са вярвали в тангра-а в сурия бога слънце.оттук идва празникът 
сурва(или сур в чувашия)-с който се празнува раждането на но-
вото слънце и обновата с новата година-с приемането на християн-
ството този празник се премества на 1 януари.и така-в българския 
фолклор и всички податки никъде не се говори за тангра,а само за 
сурия, митра-богът на справедливостта и пр.тангра или тангри-
змът е изкуствено наложен в историческата наука като български 
бог от покойния руски възпитаник проф.иван Златарски без да 
съществуват никакви доказателства за това.“ – http://www.bulgarlar.
com/forum/viewtopic.php?t=460 (запазен е оригиналният правопис). 
от сайта на altermedia.info четем друго мнение в същия дух: „а и 
какво е това тангра? аз съм на мнение, че именно защото българите 
са индоевропейци, цялата митологема около тюркския и изцяло ази-
атски бог тангра е свършена. Българите никога не са почитали тан-
гра, тенгри и т.н. Няма нито едно доказателство за това.“ Посочените 
мнения обаче не са преобладаващи; недостатъчността на съответ-
ните исторически свидетелства не се оказва препятствие пред това, 
все повече неформални групи да се ориентират към почитанието на 
старата вяра – така именно е наречена дискусията на сайта Воини 
на Тангра (voininatangra.org)6„Ще приеме ли българина пак стара-

6 из текста на елтимир (ангел Грънчаров) „елитарност на тангризма. 
За движението Воини на Тангра: „опасно ли е движение „воини на тангра“, 
та толкова сили биват хвърляни за дискредитирането му? За унищожението 
му. опасен само по себе си нищо не значи. и вегетарианецът е опасен. За 
растенията. Погледнете за кого сме опасни, погледнете кой е против нас и 
ще разберете кои сме ние. да внесе в света идеята-сила, това е задачата на 
движение „воини на тангра“. да внесе в света силата, която ще прогони от 
Земята демона-узурпатор и ще го върне в неговата Бездна. Близката ни цел 
е да разпространим идеята между достатъчен брой хора. да помогнем за 
разпалването на Факел, който не може да бъде угасен. въпреки огромните 
трудности, ние успяхме да внесем в света голяма част от знанията, 
притежавани от нас. доведохме ги до състояние на неунищожимост.“

Виртуалният тангризъм като радикален национализъм
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та вяра?“ (запазвам правописа) – с всички произтичащи от този 
прием следствия за формирането на националистичния светоглед. 
така в крайна сметка тангризмът започва да изглежда като „новата 
световна обединена религия – спасител на човечеството“, както об-
общава едно от многобройните мнения по темата във виртуалното 
пространство. Не може да не се отбележи чувствителната разлика 
между днешния паганизъм и междувоенния – тангризмът, т. е. този 
точно определен вид паганизъм (впрочем, последното е също чес-
то оспорвано днес, доколкото почитанието към древнобългарския 
бог е сочено като монотеизъм, а не като езически култ) е определено 
преобладаващ днес, което ме кара да предполагам радикализиране-
то на националистичните идеи, пряко обвързани с този внезапно 
появил се нов/древен култ. той не изхожда естествено „от недрата 
на народа“ (както множество други езически елементи, здраво спо-
ени в българския светоглед с християнството); неговото лансиране 
няма дори този естетски привкус, присъщ на някои интелектуални 
моди от междувоенния период. както отбелязва Галина Гончарова, 
„тангра е не просто име на древно езическо божество, разчитано в 
строго определена дискурсивна среда, а свръхоборотно кодово озна-
чение в едно, до голяма степен, субкултурно интернет пространство, 
което отключва както визуализации на паганистични култове, така 
и дебати за народното измерение на стремежа към божественото“ 
(Гончарова 2008).

в националистичните сайтове, клонящи към култа към тан-
гра, сред форумците изобилстват такива с никове-прабългарски 
собствени имена (на ханове), но и като титли (жречески и др.). Без 
да се анагажирам с представянето на картината на днешния интер-
нет-тангризъм, ще отбележа факта на разнообразието на сайтовете, 
всеки с определена своя физиономия. сайтът на общобългарската 
фондация „тангра – танНакра“ (tangra-bg.org), на който е поместен 
меморандумът Тангра, както и личностите, които го подкрепят, е 
твърде различен от много по-откровено националистичния Воини 
на Тангра, или от форума Бойна слава. многозначителен е фактът 
например, че сайтът altermedia.info е въвел правила, изключващи от-
кровените обиди и призивите за саморазправа и апелира за грамот-

Нина Димитрова
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ност и конструктивност. Що се отнася до радикализацията на днеш-
ния тангристки национализъм, един от белезите е все по-силният 
антисемитизъм (разбира се, присъщ и на междувоенните години), 
който се изразява и в радикализиране на отношението към христи-
янството. ако единият от мотивите за отхвърляне на християнство-
то от страна на най-изявени националистични настроения в периода 
до 1944 г. е неговият „космополитизъм“ (както е тълкуван неговият 
универсализъм), а другият е положението, че то е еврейска религия, 
то днес християнството е интерпретирано вече като еврейскаТА ре-
лигия (без изобщо да се прави разлика между него и иудаизма). от 
преглеждането на противоционските протоколи, поместени на сай-
та vazrajdane.ucoz.ru, можем да се убедим в това. в същия дух са и 
материалите на редактирания от ангел Грънчаров (да не се бърка 
с философа със същото име) интернет-вестник Съпротива, чийто 
пилотен брой е анонсиран по следния начин: „вестник „съпроти-
ва“ е единственото печатно издание в България, намиращо се извън 
контрола на цензурата. Ние пишем и показваме онова, което другите 
премълчават. Ние сме убиецът на политическата класа! срещу вра-
говете, срещу Злото, срещу чуждата окупация на родината ни, срещу 
грабителите и измамниците! движение „воини на тангра“ започна 
своята съпротива. Ние тръгнахме и няма сила годна да ни спре!“

сред мотивите, яростно отричащи християнството като незако-
нен узурпатор на изконната Българска религия, фигурира (наистина, 
по-рядко) и станалият популярен благодарение на Петър мутафчиев 
антивизантизъм – и днес историческото обстоятелство на покръс-
тената в Православието България, т.е. нейната византинизация, се 
оценява като фатално за страната събитие. (мнение от форума, със 
запазване на правописа: „само в България покръстителя княз Борис 
уби 50000 българи, за да наложи византийското, коварно, показно 
християнство, което по римски модел защитава богатите и учи бе-
дните да търпят повече и от овцете.“) Но преобладаващите съобра-
жения за неглижиране на християнството са главно представите за 
него като за натрапена ни еврейска религия, изместила и засенчила 
традиционната българска вяра. 

Настоящият текст е далеч от изчерпателна и детайлна картина 
на случващото се по интернет-форумите, което, както бе споменато 

Виртуалният тангризъм като радикален национализъм
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и по-рано, е трудно и рисковано мероприятие. Замисълът бе един-
ствено да се предложи хипотезата за радикализирането на национа-
лизма (от страна на разнообразни неформални групи, дискутиращи 
в интернет-пространството) поради превеса на култа към тангра 
сред анимирания днес езически пантеон въобще. именно „прабъл-
гарското“ самочувствие – с всички традиционно приписвани му в 
учебници и читанки характеристики – определя тази набелязана тук 
тенденция. 
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Ритуална идентичност в етични граници
митко момов1

Представената тук ритуална идентичност е построена върху ан-
тропологично наблюдение на ритуала Паневритмия. Потърсени са 
етичните граници, в които той служи за коректив на властта и на 
обществения морал и предлага решения на проблеми от всекидне-
вието. Защо млади и интелигентни хора днес търсят опора и автори-
тет, който да им задава ред, смисъл и принадлежност? Най-общият 
отговор е, че ценностите днес са проблематични.

Проблемната ситуация не е уникално присъща само тук и сега, 
възниква периодично – избуява, разпалва и затихва, завърта се в по-
редния си цикъл, след време и на друго място пак и отново… Затова 
се изправяме пред възможността да я представим не като неповто-
рима – а като присъща тук и сега, някъде в миналото или като бъде-
ща апокалиптична картина. като начало ще пресъздадем ситуацията 
с възможно по-голяма „плътност“ на изпълващите я социални от-
ношения (social relations) и личностни предубеждения и пристрас-
тия (biasse). избрахме Паневритмия, доколкото тя дава материал за 
трайно установили се и неповлияни от политически конюнктури 
ритуална практика, символика и участници. и още доколкото учас-
тниците ѝ предлагат богат биографичен материал, с който да се при-
ближим до така търсената „плътност“ на културната ситуация.

самочувствието за проблем с обкръжението се изживява като 
загуба на реална и придобиване на илюзорна обществена принад-
лежност. от новото време насам в различни европейски култури 
възникват сходни ситуации на негативна нагласа и разочарование 
в идеите на Просвещението, на сблъсък с индустриалните обще-
ства и масови култури. в центъра им е пропастта между личността 
и обществото. мястото на тази пропаст заема проблематизацията 

1 доц. д-р митко момов, втУ „св. св. кирил и методий“.
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на ценностите, където официалните регулативни инстанции (бог, 
автономна личност, едър бизнес) абдикират от смисъла на живо-
та. разхлабените традиционни връзки – патриархално семейство, 
родова памет допълват и така загубеното самочувствие на опора в 
обкръжението, когато „свободният“ потъва в конфликт със себе си, 
а „автономният“ – в конфликт с обществото. Парадоксът на тази 
ситуация е, че допуска „ниша за творчество“: откъде възниква спо-
собността към оригинално творчество в общество на всеобща без-
личност? отговорът може да се разгърне в няколко посоки. една 
такава насока е маркирана в мисълта на о. Г. дробницки, че еле-
менти с общоисторическо значение зреят и в отделни периферни 
групи на обществата; в тях се поставят изисквания от по-висок ред 
(дробницки, 1967: 139). друг отговор произтича от разбирането, че 
всяко съзидание е предхождано от разпад. Промяната настъпва, ко-
гато предходните отношения са изчерпени. културен хоризонт от 
по-висш порядък съпровожда процесите на драматични културни 
трансформации. Пусков механизъм за съзиданието е не един отде-
лен, а комплекс от мотиви, всеки от които по своята същност има 
непреднамерен, нецелесъобразен, нерационален – неутилитарен 
характер. Затова и иновациите, изобретенията и инструменталната 
им употреба не съвпадат по време (кацарски, 2004). следващ урок 
дава опитът на изтока, където на особена почит е поставен учите-
лят, гуру, в ролята му на цензор и критичен наблюдател, коректор 
на обществените предразсъдъци и властта. сред качествата, с които 
печели почит и уважение е това да умееш да говориш адекватно на 
слушателя. сред свои поклонници и последователи – със светски 
послания, каквито са еманципацията на жената, самореализация-
та на личността. а пред официалните власти – да налагаш строгия 
тон, регламентиран от свещените текстове. 

сега за посоката на биографиите, пресъздали житейските исто-
рии на последователите на братството. сред мотивите за членство 
са чувството на отчужденост, прекъснатите връзки с връстниците 
и социалната изолация. такъв критичен преход се преживява по 
време на пубертета, когато чувствителността е особено засилена, 
стремежът да се оприличиш с възрастните протича с отклонения. 
По разказа на една от участничките: обичах книги, много четях, де-

митко момов
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нонощно и непрекъснато, което незабелязано от мен ме откъсна 
от обкръжението. Така изпаднах в изолация и ме обзе чувството 
на самотност. Случаен съседски контакт откри за мен света на 
братството – семинарите им. Сама се включих – подготвях и пред-
ставях доклади и съчинения на редовните сбирки. Днес вече не из-
питвам подобна потребност. Имам своята среда, университета и 
перспективи за учене в Германия. антрополозите наричат търсената 
перспектива на подобен „спасителен остров“ с различни термини – 
групов дух (У. мак дагъл), съзнание за род (Фр. Гидънс), колективно 
съзнание (е. дюркем), обществени и групови нагласи (Фл. Знанецки), 
жизнено единство (д. михалчев), митове (дж. камбъл). в личен 
план принадлежността към групата носи арсенал от ориентири: за 
подредбата, реда на нещата – йерархията (1), за смисъла на нещата 
и обкръжинието (2) и за съпричастност към общността (3). този 
арсенал от мотиви е универсален спътник в трансформациите на по-
коления европейци от индустриалните култури: в това число исто-
рията на землячествата, занаячийските ложи, калфските сдружения, 
младежките банди от бедняшките квартали, политическите партии, 
изродени в крайни идеологии. (митерауер, 2004).

Ритуалът е признат морален коректив за адекватно присъст-
вие на човека в ситуациите – с това да задава ред (йерархия), смисъл 
на нещата и принадлежност към обкръжението. сред признатите в 
древноста аналогии на ритуалност, задаващи всеобщ ред са египет-
ското ма’ат, индийското Дхарма и китайското Дао. (вж. камбъл, 
2004) етимологични аналогии (дробницкий, 1974: 14-21) са: mos, 
mores (от гръцки и латински в първото си значение на нрави, ма-
сово поведение, закон, порядък (обратен на sine more, носител на 
безпорядък), обичай, навик, придобити възпитани черти), dharma, 
dhamma (съответно на хинди и санскрит значения за ред, обичай, 
закон, добродетел, космически ред), египетското ma’at (в значение 
на порядък, закономерност), китайското dao (в значение на всеобщ 
ред). Навсякъде, от древността насам, ритуалът е в ролята си на мо-
рален коректив, призван да структурира и привежда човешкия ред в 
съответствие с небесния. 

етимологично, думата Паневритмия се състои от 3 елемента: Пан 
– всичко, всеобхватен, космос; Ев, еу – истина, висш, същина, от която 
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излиза всичко; Ритмус – правилност, принцип на периодичност. ри-
туалът е представен от сакрален за участниците танц – съчетание на 
движение, музика и текст, изпълнявани в ритъм, аналогичен на този 
от движението на небесните тела. изпълняван в съпровод на цигулка 
– най-близък до този на човешкия глас. изпълнява се от 22.03 до 22.09 
(пролетното и есенното равноденствие), всеки ден на изгрев; счита се 
че тогава слънчевата енергия има най-силно полезно действие. дейст-
вието на ритуала – повишава гъвкавостта и издръжливостта на тя-
лото, нормализира кръвното налягане, допринася за концентрацията 
и устойчивостта на вниманието, стимулира позитивното отношение 
към живота. Подразделя се в 3 цикъла упражнения: същинска Пане-
вритмия, слънчев лъч и Пентограм. от 1929г. школата се изнася и на 
седемте рилски езера. сведенията за броя на участниците там силно 
се разминават (от няколко хиляди до няколко десетки хиляди). Учас-
тниците разказват за създаването на синтез на музика, танц и текст, 
умението на дънов да ориентира в композициите си народни песни, 
съвместими с бита и нагласите на изпълнителите. На по-късен етап са 
привличани поети, педагози по физическа култура. През 1939г. излиза 
първото луксозно учебно помагало за училища.

Символиката. днес науката отдавна е разсеяла предубеждение-
то, че жестовият език не може да бъде изследван, а емоциите не мо-
гат да бъдат обхванати от точни методи. отработени са арсенал от 
точни техники за набиране на архетипен материал с характеристики 
на невербалните модалности, които следват през цели жизнен път 
значимите преходи в живота на човека (Боас, 1987, кацарски, 2004). 
Първоначално в медицината, за да се проследи историята на забо-
ляването, се изследват двигателно- моторните навици. впоследствие 
интересът на поколения антрополози е привлечен от синтеза на ри-
тъм, музика и танц и неговата предполагаема роля на социална те-
рапия в общността. слага се начало на интердисциплинарна екипна 
работа по гранични проблеми (зигогенеза, мийд, 1988)2.

2 интересен материал предоставя филмовата колекция от кон-
цертни изпълнения в традицията на индийската класическа музи-
ка и пеене. Продължителното наблюдение и филмиране на едни и 
същи детайли в отношението Изпълнител – Публика даде повод да 
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в атмосфера на такива синтез и заедност се потапяте по вре-
ме на Голямата Паневритмия на седемте рилски езера: палатковият 
лагерът е организиран при изключителен ред – не на цигари и ал-
кохол, собствен наряд, екотоалетни, собствена кухня и места за се-
минари. тук на Ден Преображение участниците изпълняват ритуали, 
сред които посрещане на изгрева и цикъл от 28 упражнения. Под 
звуците на тръба, 30 минути преди изгрев участниците се изнасят 
на голямата скала, посрещат, пеят и зареждат с енергия от изгрева. 
след което в общата кухня сервират топла вода и парче приготвен 
на място вкусен хляб. в 11.00 на големия рид над Бъбрека, постро-
ени в концентрични кръгове изпълняват цикъл от 28 упражнения. 
в кръговете всеки заема своето място – най-посветените са в най-
вътрешния, а начинаещите – в периферните кръгове. важно е раз-
стоянието от човек до човек, от редица до редица, от кръг до кръг, 
което се тълкува като защита от безразборно изтичане на енергии. 
всяко от упражненията символизира състояние на тялото, душата 
и духа. сред тях – Пробуждане, Примирение, Даване, освобождение, 
Чистене, Летене, мислене, Аум, Изгрев слънце. всеки от тях е описан 
в детайли – идея, принцип, музикални тактове, изходно положение 
и придвижване. Например, Даването е процес от природата, да да-
ваш от себе си щедро по закона на всемирното изобилие – „даваш 
ли, ще ти се даде“. На принципа на обмяната на външни и вътрешни 
сили – всичко, което ти е дадено от природа да обработиш и дадеш. 
движението на ръцете е напред, след което – пред гърдите. музи-

обобщим по параметри това специално взаимодействие. Подобни 
ритуални изпълнения регулярно се провеждат в рамките на фести-
валната програма Spik Makai в Ню дейли повсеместно по училища, 
колежи и университети, а участниците са всякакви по пол, възраст 
и занятие. целите и са общообразователни.

в тях пълната съпричастност от страна на всички присъстващи 
е удивителна – включително вчустване, телесни движения и прежи-
вяване – пълен синхрон на публики и изпълнители; постигащи син-
хрон на чувствата, телесните движения и ритъма. всичко потъва в 
една обща атмосфера на заедност – алтернатива на всичко онова, с 
което всекидневните проблеми поставят всеки един от действащи-
те лица в изолация.
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калните тактове са 34, а епизодът представя първия ден на пролетта. 
от изходна позиция тръгването е с десен крак – даването е с десен, а 
взимането е с ляв крак.

атмосферата на заедност и пълнотата от преживяното, разбира 
се, могат да бъдат представени, почувствани и изживени пълно само 
в синхрон на картина, образ и звук. което в някаква степен се е по-
стигнало с филмов материал, който успях да подготвя.

Участници и изследване. действащите лица в ритуала са по-
следователи на Бялото братство. използвана е свободна форма на 
биография, където житейският разказ на лицата е вплетен в исто-
рията на ритуалното събитие. Направени са документални записи 
(интервюта и видео) от различни места и по време на изпълнени-
ето на Паневритмия (Седемте езера, Борисовата градина, Южния 
парк, Гроба на Дънов в София). от наблюдения върху последователи 
и свидетели, заедно с участниците и в обсъждания на материала със 
студенти, от техни спонтанни реакции и прочит формулирахме въ-
проса така: „Защо млади, образовани, интелигентни хора днес пеят, 
танцуват по странен начин, превъзнасят се?“ 

Приемаме, че оценките зависят от гледната точка, която изби-
раме.

което ще рече, че участниците са в обкръжение на оценки, раз-
положени по цялата оценъчна скала от крайно негативни до апо-
логетични. Затова като избягваме крайностите, да видим какво е 
гледната точка на участника, за когото ритуалът, станал ориентир 
във всекидневието и жизнена стратегия задава смисъл, йерархия и 
общност.

друг поглед предлага през 30-те години на страниците на „Фи-
лософски преглед“ дискусията за Бялото братство. толерира я ди-
митър михалчев под предлог, че след като са добили популярност и 
присъстват в публичното пространство, следва да намерят място в 
един дебат на страниците на списанието. резолюцията от тази дис-
кусия е, че подобни практика няма достатъчна почва у нас. (Повече 
за публичната дискусия от 30-те години – вж. Н. димитрова, 2008). 
Net-сайтове на официалното православие също коментират идео-
логиите и практиките на Бялото братство. въпреки намеренията 
на посветени и изследователи, известността на движението да бъде 
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изчерпана на страниците и с тях да се сложи край на публичността – 
въпреки тях проблемите остават, засилват привлекателната сила на 
братството за новите поколения млади.

За да насочим вниманието върху значението на ритуалния жи-
вот, нека оставим настрана историите за митологичния образ на 
Учителя (дънов, Бейса дуно), както и догматиката от книгите на дъ-
новизма. Нещо друго поражда потребността да станеш слушател на 
редовните сказки и събори. а налице ли е такава потребност, ще се 
намерят и харизматични личности и издатели. съдейки по сергиите, 
популярността на техните издания не стихва. макар и времето на 
„четящото поколение да е отминало“, „книгата е загубила публич-
ност“, което ще рече престава да произвежда символи на публичнос-
тта. тук не бива да пропускаме и обстоятелството, че със значението 
на ритуала се спекулира от изкуствено предизвикани сценарии на 
рекламата и пропагандата. Без да се превъзнасяме от подобни сце-
нарии, принципът на които е различен от този на ритуала, стигаме 
до важно заключение. когато е наличен дефицит в действието на 
богат арсенал регулативи – традиции, обичаи, масова комуникация, 
реклама, пропаганда – идва ред на ритуала. когато действието на 
публичните символи отслабва, липсата, дефицитът, празното се за-
пълва от желанието, нуждата, искането и търсенето на ритуала. олег 
дробницки е представил дневния ред на ценностите в индустриал-
ните култури като компенсиращ дефицита от ценности (отсъстви-
ето на ориентир кое е добро кое е зло, как трябва да бъде). една от 
формите, с които аз-ът запълва този дефицит е абсолютното дъл-
жимо, откъснато от реалното. (о. дробницкий, 1967). действието на 
подобна мотивация за ритуален живот обогатява арсенала на отсла-
бените регулативни органи в даден момент и ситуация, но съвсем не 
ги изключва. Предложението е само никой от представените в този 
арсенал да не се абсолютизира, а да се оценява според действаща-
та ситуация. самочувствието на човека в такава ситуация образно 
може да бъде представено като „захвърлено в задния двор“, „пред 
затръшнати парадни врати“, откъдето и очакването надхвърля на-
миращото се отвъд „затръшнатите порти“.

другата гледна точка е представена в оценките на официалното 
православие. в тях обвиняват Бялото братство в различни „грехо-
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ве“ – присъствие на езически символики (слънце, природни енергии, 
приемани и предавани от човек на човек). срещат се и аналогии на 
движението с богомилството (вж. Грашина Шват-Гълъбова, 2007). 
Не на последно място е конкуренцията, която вероучението в учи-
лищата вижда в сутрешната ведрина под формата на Паневритмия. 
и така, защо антропологията съветва да се дистанцираш от догма-
тиката на официалните вярвания? тук убедително звучат съвети-
те на маргарет мийд, в отговор на обвиненията, които църквата 
и изкуствата отправят към теренните изследвания на антрополога, 
че той документира с методи, изпълнени със скучни замервания, 
изчисления, досадни описания и сковани аналитични процедури. 
вместо да се вчуства в сценария и играта, той „обявява вещица-
та за мъртва“. вместо да се вчуства в театъра, занимава се със за-
мерването на страха, доколко и как той поставя действащото лице 
под контрол на общността. в отговор мийд предлага детайлизация 
на събитието – на жестовете, изразите на лицето, а също така и на 
продължителността на наблюдението. и най-важното изискване е 
да не се приема нищо на доверие, а да се вярва само на собствени-
те очи – във време, когато публичното пространство е наситено с 
официално приетото, познанието е на доверие – загубило чувстви-
телността и сетивността, сковано в хладните термини и схеми на 
мислите, чувствата и стереотипите. когато официалните вярвания 
съществено се разминават с ритъма, с който тече всекидневието, ан-
тропологът следва да се дистанцира. в неговия алтернативен опит 
присъства постановката да обърне официалните вярвания с лице 
към социалните проблеми. (мийд, 1988: 72–88). същата тази гледна 
точка е интерпретирана от асен Баликси като алтернатива на иде-
ологизацията (на руската фолклоризация и немското folks-kunde). 
от 60-те години насам в саЩ алтернативно на високата култура 
расте интересът към визуалната антропология и темите от всеки-
дневието. (Баликси, лекция в НБУ от 1999).

Братството е такава обществена организация, потребността от 
която е изпитвана там и тогава, когато възниква усещане за разрив 
с принадлежността и нуждата от устойчиви житейски принципи. 
членството в него е въпрос на личен избор, нерегистриран от цър-
ковното православно настоятелство. този личен избор обаче се пра-
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ви и е неотделим от потребността за самоизява в селищната общност. 
Наблюденията и интервютата с действащите лица потвърждават во-
лята и желанието им с личните си действия да допринесат полза за 
общността. самочувствието, че съм полезен, съвпада с потребност-
та на общността да докаже своята заедност, цялостност и скрепеност 
от любов към човека – послания завещани от учителя (дънов).

в други официално подлагани на противоречиви оценки риту-
али, нестинарите, кукерите, самочувствието им за полезност съв-
пада с нуждите на селищната общност за потвърждаване на родо-
вата солидарност. За „братята“ този личен избор е преди всичко в 
живота да следваш принципа не да взимаш, а да даваш от себе си, 
да отхвърляш зад себе си за да намираш пред себе си. На езика на 
всекидневието – постоянно да се доказваш, с готовност да даваш 
пример и всичко от себе си както в професията, така и във възпи-
танието. Последователите са граждански ангажирани лица. извест-
но е, че първите центрове на братството възникват преди век и 
се пренасят в големите градове – варна, велико търново, софия. 
членовете му представляват взрив от новодошли, урбанизиращи се 
и формиращи професионалната съсловна среда – учители, лекари, 
културни дейци, музиканти, инструменталисти, поети, чиновници, 
учащи се, студенти. Първите сдружения се появяват профилирани 
по социален и полов признак – семинари за омъжени, за младежи 
или за девойки. те са сред придобилите цял спектър лични качества, 
представляващи в първите десетилетия на на 20 век в България „не-
завършената модернизация“ (термин на иван кацарски). тава е вре-
мето на всеотдайна просветна, педагогическа дейност. когато ролята 
на учителството е повече от професионална заетост – личен пример 
за всеотдайност сред подрастващите е да работиш срещу мизерно 
заплащане, често уволняван и сменящ месторабота. (и. кацарски, 
2004). още за демонстрираната от членовете на братството скром-
ност – да залагаш не на това, което ще кажат околните, а на това как-
то трябва и е правилно да постъпиш (по скалата на а. маслоу – не 
самооценка, а самореализация, която е мотивация от висш порядък). 
това е изразено в биографичните разкази на последователите така: 
Тихо и незабелязано да вършиш работата си, капка по капка прави 
вир, да предаваш натрупаната енергия без да парадираш. разбира 
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се няма защо да идеализираме и се превъзнасяме в лексиката на ал-
труизма  – много от декларираното е примесено с идеологеми от дог-
матиката на братството. друго обаче е същественото – че тези идеи 
хващат корен, приземяват се успешно в житейско мото. саморе-
ализацията като мотив за творчеството и професионализъм е призе-
мена в прагматизма на „редовите“, „средностатистически граждани“. 
На тях не са им чужди мотивации от ранга на по-низшите по скалата 
на а. маслоу нужди – храна, убежище, сигурност, принадлежност 
към групата. съответни на тях в битовата лексика теми са покуп-
ко-продажба на имоти, цени на квадратен метър, емиграция, рабо-
та в Гърция, Португалия, испания. Над тях се наслагват нужди от 
по-висок хоризонт, които ги „издигат“ над останалите. сред тях са 
енергийната символика на „тристепенния модел на човека – тяло 
(душа) дух“ (на всяка от които съответства определен цвят), пен-
тограмният модел на приемане и предаване на енергия; принципът 
на даване и взимане с аналог в мъжкото и женското начало. сред 
емблематичните мотиви присъстват и такива, които са заимствани 
от библейските сцени. Примерът е с дати от живота на учителя, пре-
върнати в мит – годината 1898, когато е получил просветление и пос-
лание за мисия; цикъл публично изнасяни сказки (завършил в об-
кръжение на съмишленици XII. 1944 – седмица преди да приключи 
жизнения си път). митът за учителят е вплетен сред биографични 
данни от живота – учил в методическа църква и следвал медицина в 
саЩ, непризнат в България от православните служби; интерниран 
от софия по време на Първата световна война, обвиняван в паци-
физъм и деморализация на младежи в армията; повел кампания в 
защита на евреите; бит от членове на демократическата партия през 
времето на едноличния режим на цар Борис III. в богата колекция 
архивен снимков материал е представен скромен образ на една бла-
городна личност, с магнетично излъчване и обаяние. използван е 
ефекта на визуалната техника – за да се представат действието и 
образът в развитие. такъв е образът и посланията, препредавани 
от поколение на поколение – да обичаш и изпълняваш предназна-
чението си – любов към човека. той присъства в ритуала, мястото 
му е отредено в центъра на концентричните кръгове, където днес са 
цигулката и хористите. 
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Зареждането на националния ни дух и 
идентитет чрез един традиционен празник

Надя Велчева1

Защо избрах тази тема? Защото дори само чрез един изконен 
за българите празник може да се разбере как през десетилетията 
под знака на политическите промени, процесите на глобализация 
и интеграция се променя културата, бита, ценностната система, но 
все пак българите запазват своята идентичност. Защото празници-
те са част от техния духовен свят. Политическите промени външно 
рефлектират върху социалното поведение на хората, но те могат и 
сами да променят честването на даден празник, а празниците, вклю-
чително и най-вече религиозните за българите са не само възмож-
ност да се съберат на обща трапеза. Празникът, особено посветен на 
светец-покровител е бил и ще бъде винаги една от възможностите за 
хората да споделят както добрите, така и лошите моменти от живота 
си. темата за мен е изключително интересна, защото показва и един 
преход в духовността на българина. днес повече от всякога плура-
лизмът в обществото ни дава възможност и свобода всеки да чества 
и празнува всякакви празници, но някои от тях въпреки социалните 
и политическите трансформации на новото време остават непреход-
ни, зареждат националния ни дух и самочувствие, изграждат нашия 
интегритет.

всяка политическа система формира своя празнична система, 
която отговаря на нейната идеология и потребност за въздействие 
върху ежедневната култура на хората. след 1944 година социалис-
тическата власт премахва всички политически празници на буржо-
азната власт и онези с религиозна основа поради атеистичната си 
идеология и въвежда свои – 9-ти септември, 7-ми ноември, 9-ти май. 
днес политическата система е доста либерална и отговаря на нацио-

1 доц. д-р Надя велчева, БаН.
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налните интереси, пример е въвеждането на 3 март като Национален 
празник. Но моята идея е да покажа как Гергьовден, претърпял по-
литическо и идеологическо въздействие в своето развитие е достиг-
нал до нас като част от българската духовност и идентичност, ресурс 
за възпитание на младото поколение.

* * *
от най-древни времена трудът и практическата дейност разви-

ват познанията и представите, приобщават постепенно човека към 
жизнената му среда. Но опитът е твърде ограничен и емпиричните 
знания са недостатъчни за обяснение на редица явления в приро-
дата, в живота, в света като цяло. култът към обекти от видимия 
и невидимия свят, които със своето жизнеутвърждаващо начало 
съпътстват труда и живота се откриват в мирогледната система на 
народния празничен календар. още при траките култът към живот-
ните е свързан с основния им стопански поминък – животновъд-
ството. в античните произведения тракия се описва като „майка на 
овце“. съвременни изследователи откриват корените на Гергьовден 
именно в тази древна античност, тъй като в центъра на по-късния 
му обреден вариант са съсредоточени действията около издояването 
на овцете и коленето на агнето2. в представите на древните траки 
първото издояване и изкарване на овцете на паша е свързано с на-
чалото на тяхната скотовъдна година и началото на лятното полу-
годие, а жертвоприношението на първия приплод – задължителен 
момент на уважение към божеството-покровител на овцевъдството. 
Поради особеното значение за земеделеца и скотовъдеца на начал-
ния етап от започването на определена трудова дейност, празниците 
посветени на нея запазват магически обреди с много древен харак-
тер. Но независимо от битуването на магията, основните акценти 
на празнуването определят и целите на конкретния празник. тази 
най-обща характеристика се отнася за най-почитания и обичан в 
миналото Гергьовден. дошъл от древността, той пренася със себе 
си и някои магически обреди, осмислени чрез тяхната стопанска, 

2 Георгиева, ив. За произхода на един народен празник – в: изследва-
ния в чест на академик м. арнаудов. с., 1970, с. 426.
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лечебна, любовна и вредоносна сила. всички те определят една син-
кретична обредност, в която намират място обреди за начало на една 
нова година, за какъвто населението смята Гергьовден – ладуването, 
гаданията за женитба; обреди, които утвърждават жизненото нача-
ло на раззеленяващата се пролет – брането на билки, треви и цветя, 
къпането в реката или валянето в роса, тегленето на кантар; обреди, 
които предопределят изкласяването и плодородието по житата – за-
хранването на жертвеното агне с трици, сол и трева за „плодородие, 
ситост и здраве“, гаданието по кръвта на агнето за плодородието, 
изправяне на шишовете по нивите, „за да са високи класовете като 
тях“ и т.н.3 

в центъра на обредността на Гергьовден обаче е ритуалното 
честване на началото на скотовъдната година. Затова с най-богата 
обредност е празникът в животновъдните райони, и особено тези с 
развито овцевъдство. обредното издояване на първата обагнила се 
овца и пускането на овцете на паша са основните обреди, около кои-
то се наслагват всички останали и заемащи второстепенно значение 
в цялостната структура на обредния цикъл. всеки един от тях, със 
своята смислова насоченост предопределя по един или друг начин 
благополучното начало на скотовъдната стопанска година. 

старият езически пласт в обредността е твърде силен, тъй 
като дълго време остават и онези елементи, които са свързани с 
кръвната жертва към светеца-покровител. култовата значимост на 
старите езически божества се пренася впоследствие към почитане-
то на светци от християнския календар. така св.Георги Победоно-
сец, който се явява покровител на водачите и войните и неговото 
почитане е в основата на празника, а всички останали обреди със 
стопанска, лечебна, любовна или вредоносна (против магии) сила 
имат свое място и значение в цялостната смислова характеристика 
на празника. 

През първите десетилетия на ХХ в. отслабва връзката между об-
редите около жертваното агне и действието на останалите обреди 
за здраве, плодородие, добър приплод и щастлив семеен живот. По-
следните ги обединява идеята за благополучие в цялостния живот 

3 арнаудов, м. Българските празнични обичаи. с.,1918, с.77–78.
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на селския стопанин, идея, която присъства неизменно във всички 
празници, посветени на жизненото начало. По това Гергьовден се 
доближава до смисъла на обредността около началото на есенния 
посев, нещо повече, неговото съвпадение в календара с разбужда-
нето на пролетта за живот и съзряване на растенията и посевите, му 
придават още по-голяма тежест като празник на едно ново начало. 
в градовете Гергьовден започва да се чества като празник на вой-
ската – ден на храбростта, а в столицата на този ден има войскови 
парад пред царския дворец на представителните части и водосвет 
на бойните знамена. Празникът е много тържествен.

след 9-ти септември 1944 г. Гергьовден се запазва като традиция 
и има трайно присъствие в социалистическия празничен календар, 
като отпадат всички елементи, свързани с църковния ритуал. През 
1947 година отечественофронтовската власт и новото правителство 
с постановление отменят празника на българската войска „денят 
на храбростта“. до преди години това е един от най-уважаваните 
празници в градския живот на буржоазна България не само като де-
монстрация на българския войнски дух и сила, но и празник на бъл-
гарския столичен елит. Парадът, командван лично от цар Борис III 
(присъстват представители ва обществото на кавалерите на ордена 
„За храброст“) е събитие с изключително значение за държавността 
в онзи период. Затова новата власт и усилията на институциите по 
места се стремят с нови средства и идеологически символи да възро-
дят обществената празничност на Гергьовден в неговия традицио-
нен прототип4. макар, че в основата си празникът е свързан с труда 
на животновъда, дистанцията във времето заличава редица негови 
функции (магическа, любовна), структурни елементи (обичаите и 
магико-обредните практики около кръвната жертва), някои миро-
гледни схващания за табу (осмислянето на първия приплод, първо-
то сирене, първото мляко) и пр.

 в миналото в своя най-разгънат вид празникът е задоволявал 
конкретни потребности на хората от животновъдните и овцевъдни-
те райони, трайно осмислени чрез техния стопански бит. от втората 
половина на ХХ в. празникът загубва голяма част от своята обред-

4 архив еим – инв. №8-ІІІ; №9-ІІІ; №938-ІІ; №992-ІІ; 1019-ІІ.
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ност, а основата му на жизнеутвърждаващ пролетен празник трудно 
се вписва в едно по-съвременно и естествено битуване. Някъде като 
например в село кривина, софийско той е превърнат в театрализи-
ран спектакъл със свои и привнесени от една обща празничност еле-
менти – окичване на овцете със зеленина на този ден, връзване на 
люлки на по-високото и най-разлистеното дърво, „според поверието, 
че колкото е по-високо дървото и люлката се издига по-високо, тол-
кова ще бъдат по-високи житата през годината“, шествие в центъра 
на селото на деца в писани каруци, общоселищно тържество и весе-
лие. така празникът е подготвен от местната отечестенофронтовска 
организация и изграден от представители на художествената само-
дейност. механичното пренасяне на остатъци от определена смис-
лова и пълна с конкретен изказ на чувства, преживявания, надеж-
да за здраве, плодородие, богат приплод за овцете обредност, която 
изразява въжделенията на традиционния селянин за едно духовно 
единение с природата и почит към светеца – покровител на техните 
стада, е едва ли е най-вярната форма за „вплитане“ на традицията на 
Гергьовден в социалистическата празничност.

естествената социална среда на Гергьовден, в която празникът 
може да се разгъне, се определя от неговата основна идея като про-
летен народен празник, отразяващ началото на раззеленяващата се 
природа, когато стадата излизат на паша след зимата, когато сеитби-
те се засилват и започва стопанският живот на село. така основна-
та смислова същност на празника, която отразява рационалната му 
основа в миналото – с възраждането на природата започват актив-
ните грижи за селскостопанските животни, се приема като основа 
за осмислянето му като професионален празник на хората от жи-
вотновъдните колективи в селското стопанство. трудово-професи-
оналната насоченост на Гергьовден вече се утвърждава като ден на 
животновъда, като се стеснява социалната му основа5. На тази база 
се осмисля и обредността, с което празникът получава своя специ-
фичен облик като едно продължително съществуване на една идея, 
осмислена чрез приемствеността и нейните носители, трайно свър-
зани с тази идея чрез своя труд.

5 велчева, Н. Празник в делника. с., Профиздат, 1989, 144–149.
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оформянето на празника като професионален претърпява през 
целия период на социализма редица деформации и преобразувания, 
които се стремят към най-близката форма за неговото специфич-
но съществуване. На места чрез разпространените сценарии денят 
на животновъда има характер на тържествено събрание-концерт 
за първенците от животновъдните бригади в селското стопанство. 
Присъстват ръководители на окръга, семействата на животновъди-
те. стремежът е празникът да бъде много тържествен и да се окаже 
заслужено внимание и уважение към най-добрите в своята профе-
сия, обществено да бъдат представени техните заслуги и роля в раз-
витието на този отрасъл в окръга. стриктното спазване на сцена-
рия води обаче до лишаване на празника от емоционална и жизнена 
основа, превръща „виновниците“ за празника в пасивни зрители, 
прекъсната е връзката с конкретния труд и жизнеутвърждаващото 
начало на празника като пролетен. Продължава да се работи към не-
говото разширяване с нови елементи в тази насока за да се осмисле 
дълголетното съществуване на народната традиция, която претър-
пява влиянието на времето, но да запази изконните въжделения на 
трудовия човек.

в този смисъл денят на животновъда в село спасово, староза-
горско има по-завършен вид и представлява по-сполучлива форма 
на съчетание между традиционни и по-нови форми в подчертаване 
на неговата идея и насоченост. тържествената част на празника, на 
която става отчитане на характерните за периода съревнования меж-
ду отделните бригади и награждаване на първенците се предшества 
от обредни моменти още от сутринта на този ден. върху основата на 
традиционните обредни действия и практики, свързани с изкарване 
на добитъка на паша за първи път през тази година, с първото задоя-
ване на овцете и отбиване на малките агнета, привкусването от пър-
вото подсирено мляко и пр., празникът има някои символи, които 
подсказват за началото на тези практики, които създават празнично 
настроение сред животновъдите още от сутринта на своя празник. 
всички участват в украсяването на стопанските постройки със зеле-
нина, вият венци от свежи цветя за овцете, украсяват с цветя съдо-
вете за доене. като главни обредни лица при извършването на някои 
символични действия като издояването на първата обагнила се овца 
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и захранване на нейното агне със свежа трева за „плодородие, ситост 
и здраве“, са животновъдите-първенци, които на този ден се ползват 
с особено внимание и уважение сред останалите животновъди.

разпространяваните сценарии за празниците от домовете за 
социалистически бит и култура са работни, а в конкретната среда 
в зависимост от редица фактори организаторите проявяват иници-
ативи за разширяване на празничността. При деня на животновъда 
на много места в животновъдните райони се набляга на традицията 
като се използва голямото разнообразие от знаци и символи като 
значими за постигане на празничност. Жените правят обредни хля-
бове с изображения върху тях, символизиращи овчарник или коша-
ра, като един от тях е за първенеца на годината. често официалната 
част по награждаването прераства в забава, тъй като събитието е в 
една обща зала, празнично украсена и богато подредена трапеза за 
всички животновъди и техните семейства. от уважение към хората, 
чиито труд и професия се зачита на този ден, за съпричастност и 
на семейството към този празник, домакините подреждат трапезата 
в духа на традицията, когато всяка жена донася за общата трапеза 
обреден колак, бъклица с вино, парче от печено агне и прясно си-
рене. след гощавката празникът продължава на площада с музика 
и хора. достига се до едно тясно свързване между професионалния 
характер на деня на животновъда и неговия общоселищен и семеен 
характер.

в планинските райони празникът се провежда и на открито. 
Празничността и веселието се доближават до народните традиции, 
когато възраждането на природата е и символ за здраве. Затова на 
този ден се берат билки, цветя и треви. ден за щастлив семеен жи-
вот. тогава се връзват люлки, ладуване на пръстени – все обреди със 
смисъл за добър брачен избор. все на този ден младите семейства 
получават публичното одобрение на селската общност. 

с прекъсване от няколко десетилетия, при религиозна свобода 
и уважение към религиозните чувства на хората, акцентът на Гер-
гьовден след 1989 година се пренася върху почитането на св.Георги. 
Затова на този ден в храм-ротондата „св.Георги Победоносец“ е 
възстановено отслужването на празнична литургия, тържествено 
и в присъствието на много хора. Гергьовден е празник и на общи-
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на „триадица“ в столицата. общинската управа се стреми да следва 
традициите на този ден като празник на едно ново начало за здраве 
и дълъг живот, за щастие и благоденствие. с празнична литургия 
в църквата на района започва празненството. люлки и кантари за 
теглене създават празнично настроение за възрастни и деца, само-
дейни състави от различни читалища представят своите певчески 
и танцови възможности и всичко това с надежда за възраждане на 
старите народни традиции под наслов „светъл ден Гергьовден“.

като традиция от миналото остава знанието, че св. Георги е 
покровител на пастирите, домашните животни и плодородието по 
полето. рядко някой си спомня, че образът на св. Георги е общият 
символ на овчаря пред стадото и воина пред армията. и все пак в 
българското село традицията на този ден продължава да съществува 
и да се свързва с овцевъдството и плодородието. 

от 1993 година Гергьовден официално е обявен за ден на хра-
бростта и празник на Българската армия. той е съпроводен с два 
ритуала: религиозен и военен като организаторите се стремят да 
следват традицията от първите десетилетия на миналия век6. моле-
бенът и освещаването на бойните знамена е тържествен акт на при-
знателност към загиналите воини. Гвардейци поднасят цветя и венци 
на Паметника на Незнайния войн в софия, звучат бойни маршове в 
слава на героите и българската армия. ритуалът е много тържествен, 
на него присъстват президентът на България, министър-председа-
телят, военният министър, ветерани от войните, представители на 
държавната власт, граждани. вторият ритуал е военен, започва със 
знаменния блок, с представителните знамена на различните полко-
ве, начело със самарското знаме, следван от представителните части 
на армията. Президентът на държавата приема парада като Главно-
командващ на армията, прави преглед на строените роти от различ-
ните родови войски, поздравява военослужащите след което проз-
вучават „велик е нашият войник“ и химнът на република България, 
изпълнени от войниците в строя. Проехтяват топовни гърмежи. Па-
радът е величествен и предразполага към патриотични чувства на 

6 алексиева, С. денят на храбростта преди 55 гоини. – в. „вечерни но-
вини“ от 30 април – 7 май 1992.
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национална гордост и признателност към българските войни. осо-
бено през 2004 година празникът впечатлява със своята тържестве-
ност, с реминисценции към миналото величие на Българската армия 
(голям кръст за храброст е на пилон на мястото на парадната цере-
мония на площад „Батенберг“) и към нейното настояще като част от 
евроатлантическия пакт. официалната церемония на военния парад 
внушава достойнство, самочувствие и боен дух сред преминаващи-
те представителни роти от отделните части на въоръжените сили, 
начело с батальон от официри, сержанти и войници от мироопазва-
щите мисии по света. ефектът се подсилва от преминаващата коло-
на с бойна техника и самолетите от екипите на военно-въздушните 
сили. липсваа принудата и задължителността, днес удоволствието 
сам да избереш своята гражданска позиция и доброволността водят 
дори младите хора на площада.

този ден е празничен и за всички поделения в страната. По слу-
чай празника на армията и по традиция уважението към хората на 
този труд се съпровожда с правителствени награди на висши офи-
цери от българската армия. те са и държавна и обществена призна-
телност към хората на този труд. макар че празникът е на хората с 
пагони, смущаващо е обаче, че коктейлът в тяхна чест преминава 
по протоколен ред с едни и същи персонажи от подобни светски 
събития, хора от политиката, бизнеса, светски персони, които ня-
мат нищо общо с армията. По протокол са и напитките, пушената 
сьомга, пелмените, а съобразно традицията и печено агнешко.

Празникът се изгражда върху публичната церемония и ритуал-
ност с внушения, насочени към военния професионализъм, към па-
триотизма на българския войн, към достойна служба на отечество-
то. Но тези качества постепенно се градят чрез възпитанието още в 
ранна възраст на уважение и зачитане на войнския дълг, на чувство-
то за отговорност към род и родина. с подобна мисия е сформира-
ният в стрелча преди десетилетие детски специализиран батальон7. 
организацията следва военните правила: батальонът е съставен от 
отряди „млад огнеборец“, „млад сапьор“, „млад разузнавач“, „млад 

7 минчев, и. детската армия на майор Неделев. – в. „Сега“ от 13 април 
2002.

Надя Велчева
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стрелец“, „млад санитар“, „млад химик“. има редници и командири, 
устав и военна дисциплина. събират се един или два пъти в месе-
ца. в уречения час децата се обличат във военни униформи, съби-
рат се пред паметника на патрона си левски и тръгват на обучение 
– към пожарната, към близкото поделение, на полеви лагер в гората. 
На пръв поглед всичко е игра, но свързана със заучаване на умения, 
които училището не може да им даде – как да се направи подслон в 
гората, как да се даде първа помощ на пострадали в катастрофа, как 
да се реагира при земетресение или друго бедствие. На тези млади 
бойци не липсват обаче и забавленията вечер край напаления огън.

тясна е връзката им с различни военни поделения, всяко едно от 
които има определени приноси за възпитанието на младите бойци. 
Например в механизираната бригада се учат да карат танк, в пара-
шутната бригада – да скачат с парашути, а някои от тях са участвали 
в бойни учения, организирани от Генералния щаб. военното обуче-
ние е тясно свързано с всекидневния живот и възпитанието на под-
растващите – организиране на тържества, радиопредавания, срещи 
с деца от домовете за сираци. Но най-вълнуващи за младите бойци 
са срещите с военните министри и участието в парада за празника на 
армията на 6-ти май. Приемствеността в умението да се учиш на ред 
и дисциплина, което възпитание е не само за военните, кара техни-
ят батальонен командир да се гордее с бъдещите строители на една 
нова и съвременна България.

* * *
макар че градът и селото продължават да се развиват като от-

носително самостоятелни социокултурни общности, нарастващата 
социомобилност на населението в последните 20 години от селото 
към града, връщането на някои от по-малките градове към своя по-
луаграрен характер, освен всички други аспекти е възможност за 
разпространение на традиционните празници от християнския ка-
лендар в общонационален контекст. с определено различие във въз-
приятията на селското и градското население. По традиция селото 
възпроизвежа непосредствено важните събития във всекидневния 
си живот, сакрализирайки ги чрез конкретни обреди и празници, 
докато градът опосредствено ги свързва с по-изчистени форми на 
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културен живот в своето социокултурно пространство. Затова съв-
сем естествено Гергьовен в селото продължава да се свързва с деня 
на овчаря и почитането на св.Георги, а в града с деня на храбростта 
и Празник на Българската армия8.

Подрастващото поколение, независимо от политическите съ-
тресения трябва да познава нашите празнични традиции – какъв е 
техният произход, историческа съдба и съвременен живот. Защото 
празниците са част от духовния живот на нашите предци, а в него те 
са вложили своите представи за ценностите в живота и пътищата за 
тяхното съхраняване. с акцентирането върху един древен български 
празник – Гергьовден, може да се разсъждава как с идването на нов 
обществено-политически и икономически строй настъпва промяна 
в ценностната система на българите. размества се йерархията на от-
делните ценности – нещо естествено за всяка промяна, когато нещо 
се отрича, друго се видоизменя или се налага нов начин на живот. 
струва ми се обаче, че след проучване на историята на този празник, 
на неговите деформации, преобразования и преосмисляния според 
политическите смислови и идеологически концепции, ограничения 
и забрани, неговото съществуване и днес в най-различните му изме-
рения се дължи именно на духовната приемственост между поколе-
нията българи, а това е доста оптимистично за духовното оцеляване 
на българите и на нашата национална идентичност.

8 кузманова, м. Поглед към някои специфики на градския празничен 
календар. – Българска етнография, 1994, кн. 1, с. 87.

Надя Велчева
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Забравените различия и множество 
идентичности: женски властови стратегии 

Ася Асенова1

доскоро съвсем непознатата, екзотичната проблематика, зани-
маваща се с историята на пола, все повече привлича вниманието на 
редица учени, специализирани в различни области. това позволява 
теориите и изследванията върху пола да бъдат погледнати и интер-
претирани от различни перспективи. един възможен терен за на-
блюдение и анализ на всекидневието, общуването, съзнателно изби-
раните стратегии и разнообразието от идентичности представлява 
шоуто Big Brother.

отношенията между мъжете и жените са социални отношения 
и базираните върху пола различия имат социален и културен ха-
рактер. Половите роли зависят от представите за мъжките и жен-
ските дейности. тук ще се опитам да насоча вниманието към един 
друг тип отношения между представителите единствено на женския 
пол – властовите отношения, на базата на които също се извеждат 
специфични различия. Умишлено използвам Big Brother 1, където 
жените са достатъчно различни и своебразни и по тази причина из-
ключително подходящи в случая. 

основната цел, която си поставям, е изследване на властовите 
стратегии, които жените подбират, за да постигнат определени по-
зиции между тях самите. същественият въпрос при това положение 
е до каква степен може да се говори за властови различия в рамките 
на женския пол. акцентът е поставен върху изявата на скрити до-
минантни позиции при жени, проявени в несъзнаваните несловесни 
послания. Поради тази причина избраният тук метод на изследване 
са невербалните средства, които дават възможност инстинктивни и 
неподготвени реакции да излязат наяве. Проследявайки паралинг-

1 д-р ася асенова
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вистичните средства, обвързвани с конкретни комуникативни си-
туации и използвайки ги като инструмент за анализ, се проследява 
връзката им със символната власт. 

в случая изследването ще бъде съотнесено, от една страна, към 
различията между жените, поради които те не могат да бъдат обе-
динени от една изначална женска идентичност с конкретни (все-
известни) индикатори. изборът на подходящ подход (разчитащ на 
анализа на невербалните послания) и на обекта на изследване (же-
ните в Big Brother) предоставят възможност да се докаже различието 
в рамките на втория пол и важността на отчитането на множество от 
идентичности. когато равенството и различието се разглеждат като 
дихотомна двойка, те структурират един невъзможен избор. Феми-
низмът се стреми към равенство на половете, но равенство, което 
отчита тяхното различие. (вж. даскалова 2001: 31) 

тук различията са сведени до конкретно отчитане на точно оп-
ределени отношения – властови, на базата на които ще бъдат изве-
дени отликите между жените. Поради тази причина съм насочила 
вниманието си към персонажи със свои специфични идентичности 
и интереси, каквито всъщност са участничките в шоуто Big Brother. 
Проследено е наличието и степента на властови различия при жени, 
притежаващи индивидуалност, характер и специфично поведение. 

социалният ред във всяко общество налага норми, които, освен 
че отреждат определени позиции на жените в публичното простран-
ство, ги учат и как да се държат със своите собствени тела, на начин 
на обличане и пр. това обстоятелство впоследствие постепенно нала-
га нормативни граници. в този пункт връзката между тяло и морал 
е неразделна. съответно жените заучават от малки как да се обличат, 
да избират подходящи дрехи, които отговарят на житейските етапи и 
на социалния статут – малко момиченце, госпожица, съпруга, майка 
и пр. Бурдийо счита, че усвояването на всички набелязани, типично 
женски практики, е изключително действащо, тъй като се осъщест-
вява най-вече мълчаливо (вж. Бурдийо 2002). Поради тази причина 
заучените модели на поведение впоследствие се изпълняват несъзна-
телно, но абсолютно закономерно се проявяват в дадени ситуации. 

цялостното телесно поведение е неразривно свързано с мими-
ките и жестовете, които съпровождат общуването. тялото и свърза-

Ася Асенова



309Забравените различия и множество идентичности: женски властови ...

ните с него практики са част от разкриването и проявата на разли-
чието. от тези позиции можем да твърдим, че жените са различни 
и чрез различното си телесно поведение като начин на обличане, 
прическа, стойка, походка, степен на дисцанцираност по време на 
разговор, интонация и пр. 

конкретните знаци на тялото – мимиките и жестовете в кон-
кретните ситуации, са един от показателите за различие при жените. 
именно защото са различни, те реагират по различен начин на едни 
и същи ситуации, като показват собствената си идентичност, нагла-
са и мислене. езикът на тялото е само един от начините да се просле-
ди женското поведение и многообразие. 

идеята за езика като проява на властови отношения не борави 
само с опозицията мъже/жени, а проблематизира изобщо ситуаци-
ите около доминацията в речевото общуване. социализацията се 
стреми да наложи граници и да покаже основните принципи на из-
куството да се живее „по женски“. По този начин доброто държание е 
фиксирано в научаването как да се говори, какво да се говори, какво 
да се премълчи и скрие, как да се присъства в социалното простран-
ство. създаването на женски навици и женствено поведение пред-
полага дисциплиниране на цялостното индивидуално поведение. 
традиционните концепти за ролята на жената не са изработени само 
от мъжете. Жените са съдействали и продължават да съдействат за 
тяхното съществуване. символна власт реално функционира – тя се 
основава на социалните механизми и наслагвания, които в продъл-
жение на години са насаждани в дадена социална реалност. „сим-
волната власт не може да се упражнява без приноса на онези, които 
я понасят и я понасят само защото я построяват като такава.“ (Бур-
дийо 2002: 53). социалната среда по един или друг повод насърчава 
точно определени практики и модели на поведение, подходящи за 
единия или за другия пол. По този начин се насърчават поведенски 
стереотипи, свързани с външни знаци, същевременно забраняващи 
или обезсърчаващи определени поведения в отношенията с другия 
пол. те се възприемат от представителите и на двата пола като абсо-
лютно естествени, очевидни и саморазбиращи се. 

в отношенията на жените съществуват различни изборни схе-
ми на действие и стратегически реакции, които демонстрират доми-
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нантни позиции. именно изборът на различни стратегически дейст-
вия за достъп до властова позиция издава различието на ниво власт. 
Жените според Бурдийо могат да упражняват известна власт само 
обръщайки против силния собствената му сила. Но използваните 
от тях символни стратегии винаги „остават под господството“. (Бур-
дийо 2002: 44) според него достъпът до властта, независимо какъв 
е той, поражда противоречива ситуация. ако жените действат като 
мъжете, се излагат на опасността да загубят задължителните си спе-
цифики на женствеността. ако обаче действат като жени, изглеждат 
неспособни и неприспособими към ситуацията (Бурдийо 2002: 84).

от тази гледна точка да бъдеш жена означава да бъдеш възприета 
като жена от мъжка позиция. да бъдеш женствена, според Бурдийо, 
„означава по същество да избягваш всички качества и практики, ко-
ито могат да функционират като знаци на мъжественост, а да се каже, 
че една властова жена е „много женствена“, е само особено изтънчен 
начин да ѝ се отрече правото на собствено мъжки атрибут, какъвто е 
властта.“ (Бурдийо 2002: 120). вероятно това е и причината жените да 
прибягват до властта чрез различни скрити механизми, които засягат 
собственото им поведение и отношение към останалите.

според Бурдийо и самите жени прилагат към всяка реалност 
и особено към властовите отношения, в които са хванати, схеми на 
мислене, които са продукт на инкорпорирането на тези властови 
отношения и се изразяват в основаващите символния ред противо-
поставяния. в този смисъл словесните и несловесни символи, които 
обозначават доминантната позиция, могат да бъдат разбрани един-
ствено и само от научилите се да разпознават и интерпретират този 
код. как избраните стратегии за действие се моделират и излизат на-
яве в телесните реакции на усвоилите символиката жени? 

вниманието бе насочено към прецизно наблюдение и анализ 
на конкретни жестове и мимики в дадени ситуации, характерни за 
отделните участнички в контекста на темата на разговора и в кон-
кретния момент на проява на всеки невербален знак. всичко това 
има за цел извличане на знание за скритите механизми на действие 
и стратегии у всяка от участничките. техните невербални послания, 
автоматично включвани в точно определени позиции, много ясно 
демонстрират избраната, често и несъзнателно следвана стратегия 
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за доминантна позиция. Благодарение именно на несъзнателни-
те телесни реакции се разпознават различните скрити пътища към 
властовата позиция. стратегиите, към които прибягват жените, за 
да достигнат до властова доминация са различни. в това отношение 
жените силно се различават в своя избор. 

Парадоксално е, че ако жените действат като мъже, те поставят 
под въпрос женственото в себе си. ако пък действат като жени, ти-
пично по женски, изглеждат на мъжете глупави, неефективни, леко 
тъповати и незаинтригуващи. Затова печеливша се оказва избраната 
от Зара (от първия Big Brother) стратегия за действие, която в раз-
лични ситуации съчетава модели на поведение, характерни и за два-
та пола. 

Зададените хипотетично четири стратегии за достигане до вла-
стова позиция се доказват от участничките в шоуто, но успешно 
биха могли да бъдат екстраполирани в съвършено различни ситуа-
ции, сфери на дейност и субкултури: 

1) стратегия, при която се подражава на мъжкия стил, като се 
включват точно определени жестомимически паралингвинг-
вистични средства, внушаващи доминантна позиция; 

2) стратегията, включваща „слабите женски“ средства (избухва-
не и прелъстяване), базирано на съзнателно и несъзнателно 
специфично женско поведение, начин на говорене и интона-
ция; 

3) като самостоятелна стратегия, целяща доминантност, бе оп-
ределена употребата на привличането и прелъстяването от 
някои жени; 

4) съчетаването на първата (мъжко подражание) и третата (при-
вличане и прелъстяване), се мисли като самостоятелна стра-
тегия за постигане на доминантна позиция. 

Ще онагледя и демонстрирам проявата и функционирането на 
конкретните стратегии на примера на част от жените, участвали в 
първия Big Brother. 

При анелия първата и третата стратегия са ясно разграничени 
и определят два коренно различни периода от престоя ѝ в къщата. 
ако в началото се вижда силно заявеният мъжки властови модел на 
поведение, по-късно той е заменен от типично женския – чрез из-
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кушението и привличането. Нейният образ на класическата дома-
киня, демонстрираща своите кулинарни умения, е ръководен имен-
но от подражание на мъжкото поведение, придружено от директно 
отправени повелителни форми и налагане на собственото мнение. 
Присъствието на телесни властови сигнали издава преднамерения 
мъжки модел на поведение. всички жестове, съпътстващи нейни-
те избухвания са враждебни, отрицателни и показват доминираща 
позиция и силно изразена власт. Присъствието на жестове, с кои-
то изолира останалите и отказва да действа, се появяват в момен-
ти на загуба на властова позиция или невъзможност за достигане 
до такава. в резултат от разрасналите се конфликти тя претърпява 
метаморфоза и приема ролята на изкусителната жена и мъжката 
стратегия бива подменена с властовия инструмент на привличането. 
директните ѝ действия, повелителните изказвания, жестове и пози 
доказват стратегията ѝ, в която „слабите оръдия“ са типични. и при 
двете стратегии, обаче, тя е в позицията на слабия, като остава зави-
сима от истински госдподстващите. 

Привлекателната сила е в основата на властовата позиция на голя-
ма част от жените. те залагат на на тялото си и на привлекателната си 
външност (силвия-александра). Жената съществува чрез и за погледа 
на другите и оттук следва тя да е привлекателна и приветлива, да бъде 
женствена, което означава усмихната, симпатична, внимателна, сдър-
жана. освен на привлекателния си вид, друга група жени залагат на 
прелъстяването, дори изкусяването с конкретни действия и постъпки 
(Зейнеб). всичките ѝ действия регистрират желанието и готовността 
за конкретни действия с цел тотално съблазняване, което демонстрира 
факта, че колкото повече за една жена са недостъпни инструментите, с 
които мъжете постигат доминация, толкова по-агресивно и пълно тя 
прилага типично женските инструменти за доминация.

Прелъститеският им език е съпроводен и от конкретни телесни 
прояви, които го регистрират като такъв и функционират като ин-
дикатори на сила. тези жени прибягват до перчене и показност, към 
които спадат приглаждането и отмятането на косата, оправянето на 
облеклото, пози в стила „ръце на хълбоците“, „мятане на погледи“ и 
др. демонстрацията на изкусително поведение и реалното прелъстя-
ване са двете модификации на тази стратегия. 
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интересна вариация на привличането се наблюдава при стойка, 
която залага на екзотичен вид, самоирония и лъчезарност. тъй кaто 
телосложението ѝ не се доближава до идеалните представи, тя зала-
га на друга съществена част от визията си – главата. от една страна 
това е лицето, за което полага невероятни грижи и изпъква чрез него. 
тя съзнателно набляга точно тази част от външността, гримирайки 
се всеки ден по специфичен начин, носещ нейната отличителност. 
Набляга и върху косата, стремейки се да я покаже различна и свое-
образна, правейки си нестандартни прически. освен това използва 
повече от всички жени в къщата бижута, които също ѝ придават ин-
дивидуално излъчване. екзотичният ѝ вид е средство за постигане 
на доминантна позиция чрез привличане. 

маргарита въплъщава типично мъжко поведение и най-ясно де-
монстрира механизмите за достигане до властова позиция, които са 
типични за мъжкия модел и начин на държание. Нейното поведение 
и отношение към останалите, каквито и промени да търпи, остава 
подчинено единствено на стратегията на имитация на мъжкостта. 
това проличава от начина ѝ на поведение, от конкретните реакции, 
от стила на говорене, от позиционирането на тялото. анелия включ-
ва властови жестове и повелителни реплики единствено в проявите 
си на слабост. едно от слабите оръдия на жените е именно избухва-
нето, типично и често съпътстващо нейните реакции в къщата. За 
разлика от нея, маргарита използва властови жестове в моментите 
на междуличностно общуване. тя не се стреми да наложи мнението 
и да командва, типично по мъжки, както го прави анелия. тя е ця-
лостна и единна и не търпи метаморфози. 

въплъщение на четвъртата (смесена) стратегия е Зара. от една 
страна тя се демонстрира, наблягайки на телесното, което включва 
сексапилно облекло, прическа, грим, маникюр. в следващия момент 
изтъква непретенциозното и неподправеното в себе си. смяната на 
двата визуални индикатора издават наличието на двете стратегии, 
които при нея работят едновременно. спрямо част от мъжете в къ-
щата реагира по мъжки, включва се в техните игри и общува сво-
бодно с тях. (Здравко я нарича мъжко момиче). в отношенията си с 
други мъже обаче включва всички средства за привличане и по-ско-
ро прелъстяване, където влизат всички женски трикове (в отноше-

Забравените различия и множество идентичности: женски властови ...



314

нията си с Найден). част от съквартирантите я възпримат като дете 
и тя се конструира именно по този начин, подчертавайки детското 
у себе си. 

Наличието на многопластови механизми, съзнателно констру-
ираният образ на дете, мъжката небрежност и властовите телесни 
сигнали, както и всички средства на прелъстяване и привличане, 
които се подбират според ситуациите, я правят интересна. едноз-
начните, възприели точно определена властова стратегия, се оказват 
предвидими и прозрачни. тя се харесва и от съквартирантите, и от 
обществото. очевидно това е моделът за жена, възприеман добре и 
харесван от всички. това говори и за наличието на процес на пре-
дефиниране на социалните роли, защото всички типични истински 
жени си тръгват първи от къщата. 

Залагащите единствено на красотата си са силвия-александра, 
Зейнеб и стойка, която набляга на определени части от своята визия 
като компенсация на други. именно при тях в най-чист вид се проя-
вява стратегията за придобиване на властова позиция чрез привли-
чане (силвия-александра и стойка) и чрез прелъстяване (Зейнеб, 
Зара). Недотам „женствени“, т.е. избрали коренно различна страте-
гия или съчетание от няколко са всички останали. маргарита ясно 
демонстрира действието на механизмите за придобиване на власто-
ва позиция чрез подражание на типично мъжкото поведение. ане-
лия недвусмислено показва как жените, прибягвайки до слабите си 
оръдия, неминуемо включват в употреба жестови снопове, голяма 
част от които са също плод на имитация на типично мъжкото. Но 
тя извършва и обрат по време на престоя си в къщата, отчитайки, че 
избраната от нея стратегия не е особено успешна. Затова прибягва 
до привличането като инструмент на женската власт. 

единствено при Зара двете стратегии взаимно се допълват и ра-
ботят избирателно според самата ситуация, в която попада. тук оба-
че типично мъжкото е притъпено до ниво небрежност, отстояване 
на собствена позиция, без налагане. Нейните телесни властови про-
яви в повечето случаи са включени в действие, когато работи стра-
тегията на завоюване на позиция чрез привличане. имитацията на 
мъжкото в моментите на показност на типично женското се оказват 
печелившата стратегия за нея. 
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Направеното обобщение недвусмислено доказва различието 
между участничките в къщата. изборът на различни механизми, с 
които жените се опитват да постигнат по-висока позиция, доказват 
разликите между тях на равнището на властта. Наличието на спе-
цифичните невербални послания, които съпровождат общуването 
доказват различните средства, които биват включвани в зависимост 
от ситуацията. 

Наблюденията показват, че омъжените жени-домакини се ока-
заха не на мястото си, типично женствената и изкусителна силвия-
александра се оказва недостатъчно интересна и забавна, стойка 
недотам красива и женствена, Зейнеб – повърхностна и ограничена 
кукличка, мариела – с нищо непривличаща и невпечатляваща, мар-
гарита – безполова и по-скоро отъждествявана с мъж. и единствено 
Зара, която съчетава и мъжки, и типично женски модели на поведе-
ние и умее адекватно, но и непредсказуемо да ги прилага в конкретни 
ситуации, се оказва подходящата, желаната и подкрепяната. именно 
поради факта, че в самото привличане включва типично мъжкото.

Парадоксално е, че от една страна, ако жените действат като мъ-
жете, поставят под въпрос женственото в себе си. ако пък действат 
като жени, типично по женски, изглеждат на мъжете глупави, не-
ефективни, леко тъповати и незаинтригуващи. Затова печеливша се 
оказва избраната от Зара стратегия за действие, която в различни си-
туации съчетава модели на поведение, характерни и за двата пола. 

използването на собствено специфичните паралингвистични 
методи и техники в (не)съзнателно избрания подход, които тук не 
могат да бъдат описани в детайли, потвърди хипотезите относно 
трите стратегии, прилагани от жените в битките им за властова по-
зиция. средствата и механизмите, към които те прибягват, за да се 
доберат до доминираща позиция, се оказват много различни, а стра-
тегиите – взаимно преплетени. така те се отличават със собствена 
идентичност и своеобразност. 
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многопластовост, прекъснатост и 
непрекъснатост на моралната идентичност�

Елена Петрова�

многопластовостта, прекъснатостта и непрекъснатостта на 
моралната идентичност може да се разглежда в индивидуален, ко-
лективен и национален аспект. При националната идентичност има 
най-голяма възможност за разкриване на многопластовостта и на-
стъпилите промени в нея през различните социално-исторически 
периоди. в многопластовостта се отразява скоростта, с която про-
тичат процесите на изграждане, прекъсване и поддържане на наци-
оналната и индивидуалната морална идентичност. тя е индикатор за 
начина, по който се променя или остава постоянен духът на нацията 
и отделния човек. в съвременните условия на глобализиране на кул-
турата константността ѝ е показател за моралната сила на нацията, 
която съхранява своята автентичност под натиска на многостран-
ната взаимозависимост между нациите и държавите, гарантираща 
им система за сигурност и под натиска на масовата култура и по-
треблението.3 Паралелно с това се проявява и тенденцията на еман-
ципиране от националните традиции. и тук двата едновременно 
протичащи процеса пораждат въпроса за това, доколко позитивни 
и деструктивни за българският род са поддържането на традиция-
та или отказът от нея. Постигането на баланс и равновесие между 
тях е израз на стремежа към синхронно запазване на културната ав-
тономност и влючеността в глобалната култура. Първото отразява 
спецификата на духовното различие на нацията, а второто – стре-
межът към придобиването на нов глобален статус на националното 
битие. какво е най-добро за членовета на нацията, решава всъщност 

1  със съдействието на ФНи при момН
2  доц. д-р елена Петрова, ииоЗ, БаН
3 кастелс, м. силата на идентичността. т. ІІ.с., 2006, с. 234–235.
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държавата чрез координацията и синхронизираността си на външа-
та и вътрешната политика. в съвременният глобално свързан свят 
включеността в световната култура, икономика и политика е неиз-
бежна, а заедно с нея – и рязката или постепенна еманципация от 
националните традиции. държавата в лицето на своите представи-
тели трябва да се опита чрез добрата си вътрешна политика, бази-
рана на познаването на нуждите на гражданите в различните сфери 
на: труда, здравеопазването, осигуряването, образованието и други 
услуги да подпомогне процеса на включеност в глобалната култура и 
процеса на историческата непрекъснатост в националната чрез под-
държането на едно добро равнище на общото материално и духовно 
благо. чрез предлаганото от държавата ниво на националното бла-
госъстояние тя легитимно влияе на преоформянето на противоре-
чивата социална и индивидуална идентичност чрез създаването на 
условия за успешна промяна в живота на хората. Нейното влияние 
върху преоформянето на индивидуалната идентичност е частично. 
Нормативните стереотипи на дадена нация, които са централни за 
разбирането на идентичността и индивидуалността в моралния и 
гражданския живот са различни и пораждат различни поведенски 
отговори. когато доминиращите публични норми не са подкрепе-
ни от действия, те предизвикват конфликт в индивидите. външните 
норми-ценности влизат в конфликт с интернализираните вътрешни 
норми-ценности на индивида. Последният изпада в стресова ситуа-
ция, породена от функционалната асинхронност на нормите, които 
насочват живота му в различни посоки и го отклоняват от желаният 
морален успех. Националните нормативни модели, които се предла-
гат, могат да се окажат подкопаващи за национална идентичност и 
разрушаващи и отблъскващи за индивидуалната идентичност4. от-
вращението към тях може много умело да бъде прикрито от отдел-
ните индивиди. като пример ще посочим, че най-големите партий-
ни активисти, привърженици на комунистическия морал и начин 
на живот, първи след 1989 г., се отказаха от членството си в БкП и 
преминаха в редиците на сдс, чиято програма утвърждаваше нов 

4 Appiah A.The Ethics of Identity, Princeton, New Jersey, Princeton Univer-
sity Press, 2007, p. 190.
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начин на живот, базиран на ценностите на демокрацията. дали в по-
сочения пример отвращението е истинско или форма на мимикрия, 
с помощта на която се прави опит за политическо оцеляване – това 
само времето може да разкрие. тук искаме да насочим вниманието 
върху необходимостта от дискутиране върху вътрешната и външна-
та морална различност на идентичностното проявление на човека, 
който, разгледан като тоталност, се състои от множество взаимоза-
висими азови идентичности5. множествеността придава на морал-
ната идентичност пластичност и относителност в рамките на тотал-
ността на множественият аз. в нея се отразяват разнообразието и 
промените в ценностните му структури и в начина на живот. 

разминаването въжду вътрешната, дълбинна морална идентич-
ност и външно демонстрираната идентичност показва, че моралният 
образ на човека, в който се отразява многопластовостта на ценност-
ните структури на неговата личност през различните етапи от съ-
ществуването му трябва да се разглежда едновременно и в диахронен 
и в синхронен аспект. моралният образ е рефлексия и на констант-
ността и на трансформацията, в моралната цялостност на човека. Ус-
тойчивостта му се проецира в постоянното отстояване на морална 
позиция и линия на поведение, които са индикатор за запазването на 
човека като морален субект, в различните пространствени и времеви 
отрязъци от неговия живот. мрежата от промени, които се съдър-
жат в многопластовата индивидуална идентичност, могат да бъдат 
отделени според: етапите на протичане на човешкия живот (младост, 
средна и зряла възраст, старост; пола, расата, етноса и религията; об-
разованието, професията, семейното положение и членството в раз-
лични легитимни и нелегитимни организации и т.н.

При тези индентичности, при които има несъвпадение между 
вътрешното идентичностно самоопределение и външната форма 
на нейното изразяване в обществото, под формата на маска и роля, 
можем да говорим или за доброволен вътрешен избор за различно 
представяне на идентичността, какъвто случай имаме при външ-
ното прикриване на хомосексуалността, или за външен ценностно-

5 вж. Гофман, ъ. едновременна множественост на азовете. – в: изво-
ри на социологията. ст. Загора, „идея“, 1998.
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нормативен натиск при религиозната (фалшива вяра) и професио-
налната (нежелана професия и страх от отхвърляне) идентичност. 

При доброволното, външно прикриване или маскиране на истин-
ската идентичност, мотивите могат да бъдат различни. индивидите 
най-често прибягват до прикриване поради страх от неразбиране, ос-
ъждане и отхвърляне от семейната, приятелската и професионална-
та общност или поради страх да не причинят страдание на близките 
си, като ги превърнат в обект на незаслужена ирония и подигравки 
от страна на другите, вследствие на разкриването ѝ. Прикриването 
на дълбинната идентичност може да бъде израз и на автономност 
и независимост на хората, които не желаят личният план на живо-
тът им да стане достояние на другите. в него те могат да се стремят 
към постигането на различен от досегашният им статус, дължащ се 
на външно непроявени от тях способности и упоритост. много хора 
тайно пишат романи и стихове, други композират и рисуват, трети се 
посвещават на различни изобретения, чрез публичното признаване 
на които те се виждат във формата на тяхното истинско аз, различна 
от тази, в която битуват в настоящето. маскирането може да бъде и 
израз на настъпилата дехуманизация и обезценностяване на между-
личностните отношения, в които ползата т.е. употребата на другия 
доминира над ценността му, като страна в тях. инструментализаци-
ята на живота и превръщането на хората в средство за постигане на 
личните цели превърна през последните 20 години голяма част от 
българите в интравертни, прикриващи собственото аз и цели на жи-
вот. Широко проявената озлобеност, завист и стремеж към окалване 
и психо-морално сриване на успелия човек до нивото на неуспелия 
кара много българи да се превърнат в потайни и прикрити.

Несъвпадението между вътрешната и външна идентичност може 
да се разглежда и като следствие от динамизирането на обществения 
живот, което предизвика резки промени и обрати в социалната и 
моралната сфери, довели до разрушаване на традициите и масова-
та инверсия на доброто и злото и основаващата се на тях оценка. 
те не са съпътствани от релевантни промени в относително устой-
чивия и по-консервативен морален кодекс. моралната практика на 
хоризонталното общество, която се опира на множеството норма-
тивно конкуриращи се субекти, изпревари промените в моралното 
съзнание на обществото. тя забави, възпрепятства и не позволи то 
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да се конституира като общ нормативно-регулиращ и ценностно-
ориентиращ морален субект, с нов граждански кодекс, който да из-
пълнява ефективна, оценъчно-регулативна роля в идентичността и 
в разбирането за нея. Ускоряването на процесите на промяна или 
на замяна на контекстуално несъответстващите на социокултурната 
ситуация граждански кодекси е показател за наличието на морална 
чувствителност и саморефлексия в обществото и за способността му 
рационално да се самокоригира и да подпомага процеса на премоде-
лиране на националната идентичност. чрез осъвременения кодекс, 
като стереотипна рамка за нормативно поведение, се дава възмож-
ност принадлежността на дадени групи към нацията да се раглеж-
да като поведение, релевантно на приетите общностни изисквания. 
много изследователи разглеждат релевантната идентификация като 
форма на конформизъм, в която преобладават фалшът и преструва-
нето в моралната идентичност. мотивацията за този конформизъм 
най-често се обяснява със страха от отхвърляне или със занижената 
самооценка на индивидидите и групите, а не с ценностната делеги-
тимация на нормите, предизвикана от несъответствието и функци-
оналната непригодност на кодексите в новият социокултурен кон-
текст. тогава те се възприемат като принуда спрямо нормативните 
убеждения и ценности на субектите на идентичността и към тях се 
проявява амбивалентно отношение, доколкото те могат да бъдат до-
бри или лоши като задаващи нормативните граници на човешкото 
поведение и отношения. амбивалентността е особено характерна за 
индивидуалните и колективните идентичности на ситуативните, де-
виантните и други субкултурни образования, където те се възприе-
мат еднозначно като ценности за идентичностно дефиниране или са 
отхвърляни като нерелевантни и са външно валидизирани, поради 
изразеното в тях остаряло, абстрактно, неясно и фалшиво кредо на 
обществото. специфично за индивидуалните идентичности е, че те 
са плътно свързани с убежденията, които са само частично норма-
тивно-ценностни. идентичността се разбира „като средство за обез-
печаване на индивидите с рамката, с която се разглежда света като 
добър, за техния начин на живот“6. ако тази нормативна рамка не 

6 Harris, N. Sham, Ethical identity and conformity: Lesson from Research 
on the psychology on Social Influence, Occasional Paper, 14, December, 2007, 
http: //ctsi.anu.edu.au /publications / Harris 07/
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се възприема като ценна, а като непригодна, дори вредна, в смисъл 
на подкопаване и неподкрепяне на промененият начин на живот, то 
следва излизане извън нея и много бързо променяне на принадлеж-
ността и предефиниране на идентичността.

 При фалшивата идентичност се прибягва до друг модел на пове-
дение, при който външно не се дава израз на неинтернализираността 
на стереотипните нормативни изисквания и поведението е съобра-
зено с тях, главно поради желанието да се избегнат принудата, кон-
фликтите и дискомфорта в социалният контекст, когато морални-
те съждения на отделните индивиди и групи и оценките за другите 
и за обществото, се елиминират т.е. не се допускат. Фалшивата им 
идентичност показва, че имат проблеми в комуникацията, със зна-
чимите за аза други, в социалната сфера. тази идентичност е свър-
зана с реализацията на техните роли в: семейството (отношения с 
партньорите, децата, родителите, съседите); работата (колеги, начал-
ници, конкуренти); принадлежността към различен тип организа-
ции и обединения (религиозни, партийни, граждански, престъпни); 
публичното пространство – институциите и техните представители, 
които могат да се превърнат в източник за промяна в личностните 
структури на идентичността или за нейното предефиниране. с ро-
лята са свързани както очакванията на другите, така и на отделната 
личност, която я е усвоила т.е научила и интернализирала. ролята 
допуска широка пространствено-времева манифестация на изяви-
те на човека, които могат да обхващат освен едно конкретно съби-
тие (на победител или победен), така и множество събития (на мъж 
или жена, баща или майка) до края на живота му. с ролята, много 
по-често, отколкото при различните видове идентичност, се улавя 
промяната в статуса на човека. чрез нея се извършва практическата 
инверсия в моралния образ на човека, който в едни ситуации може 
да бъде в ролята на учител, герой и победител, а в други на ученик, 
победен или гамен. особено значение за удържането на моралната 
идентичност има навлизането в ролята. има личности, които напъл-
но навлизат в ролята, която изпълняват като се превръщат в успели 
политици, бизнесмени, експерти, родители и т.н. и други личности, 
които не успяват да навлезат в нея, въпреки усилията, които полагат. 
Причините за неусвояване на дадена роля са много: асоциализация, 
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морален конфликт, консервативна нагласа, доминираща непластич-
на идентичност, ситуация и т.н. ролята може да предизвика морален 
конфликт с останалите роли, които даден човек изпълнява. изис-
кванията за изпълнението на тази роля могат да се окажат фунда-
ментално противоположни на изискванията, предявени към човека 
по линия на другите роли. Противоречията, които възникват водят 
до дисхармони на идентичностите, изграждащи моралната цялост-
ност на личността. специфичното при ролевото изпълнение е, че то 
може да предизвика в нея т.н. ролева дистанция, обусловена от ус-
тойчивостта на неговите ценностно-светогледни позиции, които на 
свой ред предизвикват отказ от нейното интернализиране. Но роли-
те могат да се окажат и реципрочни на желанията и възможностите 
на отделните личности и очакванията на другите и тогава може да 
се говори за успешно навлизане, постигане, усвояване и срастване с 
ролята. човекът сякаш е „роден“ за тази роля. При срастването може 
да настъпи пълно съвпадение между ролята и идентичността напри-
мер при художника, учителя, пилота и други. особено драматична и 
болезнена е раздялата на дадена личност с такава роля. този момент 
е силно проявен при принудително прекъсване на ролята в резултат 
от загубата на работа, на престижен управленски пост, на висок пуб-
личен статус на човека, а също и при пенсиониране. дълбоката ин-
тернализация на ролята, дори след функционалното ѝ прекъсване, 
кара човека да се чувства идентичен с нея, макар ясно да осъзнава, че 
той повече не може да я изпълнява, защото тя принадлежи на отми-
нал етап от неговият живот и в настоящата си интеракция с другите 
хора, ролевата му идентификация само ще предизвиква лека ирония 
и насмешка, в тях. обсебването на личното съзнание от тази роля 
показва, че човекът изживява идентичностна криза, при която иска 
да остане същият както преди – т.е. да има същия статус, начин на 
живот, авторитет, уважение и реализация. този тип роли психолози-
те определят като първични, за разлика от периферните роли. При 
тях фалшът в идентичността е сведен до минимум и азът се чувства 
напълно комфортно и хармонично, както със социума, така и със са-
мия себе си. При загубата ѝ той се чувства изгубен, безличен, незна-
чителен и малък. Някои хора, след като се разделят с престижната 
за тях роля, незабавно я заменят с друга по-приемлива (разведените 
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се представят като вдовци, а бившите шефове – като бизнесмени). 
Замяната е вид защитна мярка, с която те се опитват, както отбелязва 
ъ. Гофман, да избегнат социалната стигма на средата, в която живеят 
и работят7. всяка роля допуска фалш, защото чрез нея азът се защи-
тава8 и самосъхранява, но най-беззащитен той се оказва при при-
писваната и предписващата роля, които влияят много негативно на 
неговата личностна идентичност. човекът нито вътрешно е желаел, 
нито външно му е било наложена приписваната роля. тя просто е 
един симулакрум, плод на въображението, завистта и отмъстител-
ността на други хора. чрез създаването ѝ се цели моралният му об-
раз да бъде или деформиран или представен в негативна светлина. 
в съвременното общество приписаните роли най-често се появяват 
и дълго време продължават да обитават във виртуалното простран-
ство. Но най-опасна за личността е предписващата роля, която човек 
извършва, когато се намира под действието на хипноза. тогава той 
като субект, чието състояние не е променено, действа без да е вля-
зъл в роля, като изпълнява предписанията на засягащата го роля, 
която е вън от съзнанието му. Предписващата роля много често се 
среща при субкултурите на шпионите, военните, престъпниците и 
психиатрите. тя остава скрита някъде в периферията на човешкото 
подсъзнание и понякога най-неочаквано се появява в пластовете на 
паметта и предизвиква смут и объркване в личностната идентифи-
кация. в периферни се превръщат не само ролевите идентичности, 
но и онези идентичности, които човек е придобил в естремни ситуа-
ции на оцеляване. При самозащита, при въоръжени грабежи или оп-
ити за убийство, някой добри и почтени хора извършват убийство, 
други след самолетни катастрофа, оцелявайки в андите, ядат човеш-
ко месо в продължение на месеци и се превръщат в канибали, трети 
години наред не могат да разрешат проблемите си, вземат наркотици 
или безпаметно се напиват с алкохол и т.н. във всички тези случай 
доминиращата морална идентичност е шоково прекъсната. в някои 

7 Goffman, E. Stigma: Notes of the management of spoiled identity, Engle-
wood Cliffs, New Jersey, Prentice – Hall, 1964.

8 Abercrombie, N. Hill, S. and Turner, B. Role. In: Dictionary of Sociology, 
Second Edition, London, Penguin books, 1988, p. 2009–2011.

Елена Петрова
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от случаите прекъсването е само за миг, а в други за месец или годи-
ни, но във всички тях тя предизвиква дълбоко преструктуриране в 
пластовете на моралната идентичност, както в настоящето, така и в 
бъдещето. Прекъснатата идентичност непрекъснато се изтласква и 
ще продължава да се изтласква в периферните пластове на множест-
вената структура на индивидуалната идентичност, което означава, 
че хората ще продължават да отказват да си спомнят и да говорят за 
себе си, в моментите, в които тя се е проявила и те са престанали да 
бъдат морални субекти. отказът от този тип идентичност показва, 
че личността е намерила сили, след мъчителна вътрешна борба да 
се предефинира като морален субект и да се отстоява като такъв в 
настоящето. многопластовостта на моралната идентичност пред-
полага множество тълкувания, при които не винаги могат да бъдат 
обхванати както периферните, така и най-дълбинните ѝ пластове, а 
също и мотивите на аза да ги прикрива и изтласка. моралната иден-
тичност, във всички случаи трябва да се разглежда да постоянно са-
моподдържащо се и стремящо се към хармонизиране множество от 
противоречащи си една с друга идентичности.

Показването на стойностната значимост да дадена морална 
идентичност, в определен отрязък от живота на човека или през це-
лият му живот, може да бъде израз на егоцентризъм, съпротива или 
на конформизъм, външно приели формата на фалшива идентичност 
(мимикрия, адаптация) и антиидентичност (обичаи, традиции). Ян 
асман отбелязва че: „в ситуацията на културно потисничество, за-
силено чуждо влияние и маргинализация на …обичаи и традиции… 
традицията се стабилизира и става символна изразна форма на анти-
идентичност „that can adapt (and resist) to contrasting environments“9. 
тогава на индивидуалната и колективната идентичности, особено на 
националната, се придава статута на изключителност. 

 разглеждането на моралната идентичност в пряка връзка с 
конкретно-историческият социален контекст разкрива множество 
пътища и форми на непоследователност и несъвпадение между по-
ведението и идентичността при различните субекти. в някой случай, 
както отбелязва Харис, „интернализацията на груповите норми се 

9 асман, Ян. културната памет. с., “Планета“, 2001, с. 156.

многопластовост, прекъснатост и непрекъснатост ...
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допуска само на законова основа. те могат алтернативно да отгово-
рят с подчертаване на различието, разглеждащо себе си като имащо 
алтернативна ценност, която е последователна с техния морал, съж-
дения и убеждения“10. в други случаи намаляването на значимостта 
на тези норми в поведението се дължи на незнание. 

Фалшът изпълнява позитивна функция като възстановява и 
подкрепя, макар и формално, външно, чувството и поведението на 
общностен интегритет. интегритетът се разглежда като добродетел, 
чрез която индивидуалните и групови желания и цели (доброто към 
което те се стремят), може да се постигне. Подобно разбиране на 
националния интегритет беше особено силно демонстрирано, след 
влизането на България в ес, когато силно изразената до този момент 
етническата идентикация сред турския и ромския етнос външно се 
демонстрира като национална идентичност, с която се идентифици-
раха предпочитанията и интересите им, силно обвързани с тяхната 
професионална реализация в останалите страни членки на ес. Фал-
шивата външна идентичност може да превръща идентификацията в 
позитивна, което означава, че тя не винаги води към пораждането на 
негативна и съпротивителна идентичност. тя може да се разглежда 
и като особена форма на отговорност на индивидите и общностите 
за техните социални отношения. външното валидизиране на морал-
ните норми може да бъде израз на моралното самоопределение на 
индивидуалните и колективните субекти като добри членове на да-
дено общество. в този случай, както и в предишната си публикация 
за ценността на моралната идентичност, ние отбелязваме, че дори и 
при фалшива идентичност може да се прояви легитимиращата, цен-
ностно значима роля на моралната идентичност в различните видо-
ве идентичности, включително и в националната. Подобен подход 
предполага интерпретацията на нейната роля да бъда многостранна, 
без преднамерено фиксиране върху някоя от страните ѝ. 

10 Harris, N. Пак там.

Елена Петрова
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етническият език –  
стигматизиран и стигматизиращ

максим мизов1

терминът „стигматизация“ не е съвсем непознат. дори може и 
да се твърди, че той е доста употребяван. особено в днешните свръх-
политизирани реалности и наелектризирани нрави в условията на 
прехода ни към демокрация. да не говорим за неговите експлоата-
ции при съперничествата между различни цивилизации или кул-
тури в пределите на съвременния (глобален и отварящ се) свят. и 
въпреки това неговите употреби не винаги са коректни, показващи 
точно и вярно отношение към правилното му научно-теоретическо 
осмисляне. доскоро и у нас бе налице огромна празнота в научно-
теоретическите разработки относно този термин и отразения с него 
феномен. тази празнина вече в значителна степен е преодоляна и за-
пълнена – благодарение на творческото вдъхновение и усърдие на 
проф. дончо Градев, който наскоро издаде своя пионерски и капи-
тален труд2, посветен на изследване на този често срещан, същевре-
менно толкова загадъчен и недостатъчно опознат феномен.

въпреки дълбоко-съдържателния анализ на стигмата и стигма-
тизацията, на природата, спецификата и функциите на двата термина 
или феномена, д. Градев не е отделил специално внимание на онова, 
чрез което всъщност реално се постига и стигматизирането на няко-
го и на нещо – езика. тъкмо езикът е изконното градиво и фаталното 
оръжие, чрез които става възможен, валиден, а и действителен всеки 
акт на стигматизиране на определена (в т. ч. национална или етни-
ческа) идентичност. етническият език изработва в своите истори-
чески/актуално ползвани лаборатории съответни логики, техники и 
практики за стигматизиране на отделни идентичности. това става 

1 доц. д-р максим мизов.
2 Градев, д. стигма и личностна биография. с., изток – Запад, 2010.
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чрез сътворението, кристализацията, обмяната и потреблението на 
едни или други дескриптивни/прескриптивни смисловости, инвес-
тирани в дадени думи. Под диктата на човешката мисъл и емоция 
езикът мигновено избира и предлага за адекватна употреба (спрямо 
определен ситуационен контекст) съответни смислови, лексикални, 
синтактически, морфологични и други инструменти за реакция или 
за конструиране на нещо в пределите на възникналата ситуация и 
властващата идея.

етническият език се оказва и съкровищницата, в която се съх-
раняват или от която се изваждат на (публичен или на интимно-пер-
сонален) показ потайностите на паметта или чудесата на въображе-
нието, които се оказват наложителни за реакция в предлагания или 
умишлено търсения контекст за изява на социалните субекти. той е 
сцената, върху която се заиграва драмата, фабулата на всяко стигма-
тизиране. отвъд езика и неговите средства/прояви е невъзможно 
всяко едно стигматизиране.3 

езикът е основното средство, чрез което се оставя завет, в памет 
на идните поколения определено наследство от стигматизационни 
стратегии или тактики. той артикулира опаковането/разгръщането 
на смисъла, скрит в тези стратегии/тактики. Първо, понеже етни-
ческият език изработва, предлага, прилага и използва някакъв ком-
пендиум от слова и вербални техники, които изразяват съответния 
смисъл на конкретен тип и вид стигматизиране на чуждата или на 
собствената идентичност. в историческото си извайване, рафини-
ране съответният термин абсорбира и излъчва определен смисъл, 
съдържание, което го отличава от редиците подобни нему слова. 
исторически „обременен“, този термин може да обслужва актуални 
и хипотетично-перспективни казуси, да се прилага към реални или 
към въображаеми обстановки.

второ, паметта, споменната следа за нещо стигматично, станало 
в миналото не може да стане достояние на човешкото съзнание и 

3 тук имаме предвид не само вербалните, но и невербалните компо-
ненти на човешкия език, така наречения невербален език, паралингвис-
тичните средства, които обслужват човешките прояви, но и са включени в 
тоталността на изразните арсенали и репертоари на човека като социален 
субект.

максим мизов
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мислене без да бъде изречена – дали на глас, наум или писмено, това 
е друг въпрос, който не коментираме сега.

и трето, благодарение на етническия език се случват и констру-
ирането, но и популяризацията дори на съвсем нови, исторически 
досега непознати стигматични изображения и интерпретации. като 
социокултурен феномен и инструмент, всеки етнически език оказва 
специфично съдействие на историческата и суб/културната прием-
ственост, на унаследеността между генерациите. Но той е оръжие и 
гарант за иновативността на поредни стигматазации на „чуждостта“ 
и на автостигматизации.

интернализацията на стигматичните образи или тълкувания 
за азовата, или за чуждата етническа/национална идентичност е не-
възможна без усвояването на съответен компендиум от етнически и 
етнизирано натоварени термини и техники. светът и потайностите 
на етническите връзки и взаимоотношения между хората и общно-
стите стават понятни на човек чрез опознаване и използване на та-
кива слова. За да изрази своите етнически и етнизирани помисли, 
емоционални преживявания и постъпки, човек има потребност от 
споделянето или от декретирането на смисъл, който той е усвоил 
като вече заложен в думите и подходящ за конкретен контекст.

Независимо че д. Градев е „разконспирирал“ потайностите на 
етническата стигма, той не е дешифрирал обаче как сам етническият 
език се възползва и как той страда от стигмата. Защото езикът не е 
само средство за етнизирани стигматизации, но може да бъде също 
и своеобразен предмет, обект или мишена на такива. самият етни-
чески език може да бъде или е особена ценност за и срещу стигмата. 
тъкмо на последното именно и по-специално е посветен духът на-
стоящата статия. 

историята не познава етнически език, който притежава един-
ствено и само стигматизирани, или само стигматизиращо действащи 
словни или речеви атрибути. всеки етнически език има в своите съ-
кровищници и двата типа вербални средства. Защото в битността и 
битийността си на етнически дефинирано същество човек не е нико-
га само в позиция на стигматизиран, без да е стигматизиращ. Нито, 
обратно, само в позиция на стигматизиращ, без да изпитва бремето 
и на стигматизирането върху себе си. човешката съдба е такава, че в 
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различни исторически и всекидневни ситуации и казуси на субекта се 
налага да попада и отиграва и двата типа роли – на стигматизиран, или 
на стигматизиращ. съответно на това да им реагира чрез езика си.

ако и щом човек неизбежно се оказва в ситуации на стигмати-
зиране – или като обект, или като субект – то неговите социални и 
персонални характеристики са прицелна точка за съответни защити 
от или са оръжия за стигматични прояви. а така вече е ясно, че ези-
кът е и надличностно, но и индивидуално притежание, което също 
може да бъде не само стигматизиращо, а и да се оказва самó стигма-
тизирано. Нормалният човек не съществува без своя език, който е 
част от неговата природа. в качеството му на такъв езикът се оказва 
сам жертва или средство за стигматизация.

стигматизирането е свързано с прекалено силно акцентиране 
или умишлено вменяване на определено различие, с фиксация и 
превратно тълкувание на дадено свойство, белег, характеристика от 
„портрета“ на определен социален субект. чрез него се компромети-
ра, ощетява тоталността на идентичността на въпросния субект. то 
създава и налага собствени координатни системи на смислово изо-
бражение, а и на инструментализирано отношение и оценяване към 
всяка от двете идентичности.

всяка историческа епоха, всяко общество и всяка цивилизация 
или култура изработват и използват свои „каталози“ от термини и 
техники, чрез които дадени човешки (родови, видови и индивиду-
ални) качества да се оценяват и възмездяват. с тях те отвръщат на 
или сами атакуват в стигматичните „операции“, пространства. Зато-
ва и историческата, или социокултурната еволюция на всеки етнос 
или нация си изработват и експлоатират съответни реквизити от 
стигматизационни средства – за отбрана/защита, или за атакуване, 
„превземане“ на етническата другост/чуждост.

като част от цялостния портрет на идентичността, езикът ѝ 
също се оказва пряко или косвено засегнат, уязвен, наказан или 
опосредствано хвален от стигмата. стигматизиращият субект вол-
но-неволно „възкачва“ езика си спрямо този, които принадлежи на 
стигматизирания. така се откроява (явно или тайно) йерархия не 
само между двата субекта, а и между присъщите им езикови иден-
тичности/статуси. 

максим мизов
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като свое или чуждо пространство, езикът също трябва да бъде 
отбраняван или нападан, окупиран и подлаган на диктатура от пре-
взелата го друга смисловост. това са две части от вековечния сцена-
рий на всяка стигматична човешка драма. Но това значи, че „чуж-
дият“ език може да бъде стигматизиран, описван и тълкуван като 
обител, вместилище, в които се спотайват нечовешки, безсмислени, 
вредни и опасни характеристики и средства, които обаче са заплаха 
за азовата идентичност.

ако хората не знаят чуждия език, те изпитват притеснения, 
дори тревоги и опасения, когато се окажат в негова среда. човек се 
смущава, че не разпознава какво се случва, какво замислят или как-
во го грози тогава, когато чуждият език дава простор на неведоми-
те сценарии. в подобна обстановка човек се чувства като пасивна 
жертва на случващото се покрай него, на което той не може да реа-
гира по адекватен начин, тъй като не го разбира. ето защо в своето 
пространство етническият субект не иска, не трябва да позволява 
повече от допустимото (което е исторически и социално променли-
ва величина) да действа някакво „чуждо“ етнолингвистично влия-
ние и въздействие. то му напомня за редуциран контрол от негова 
страна върху ситуацията. от позицията на жертва – като стигмати-
зиран реално или въображаемо, – субектът търси изход за спасение 
– най-напред чрез стигматизиращите функции на своя етнически 
език. чрез него той може превантивно и оперативно да влияе (сим-
волично или реално-практически) върху разни ситуации и казуси 
на връзки, взаимоотношения, проблемност или конфликт на иден-
тичностите. освен това се вършат и етнолингвистични прочиства-
ния на социалното пространство не само чрез стигматизациите на 
чуждия език, а и чрез други техники/практики. днес вече се впря-
гат усилията на специализирани държавни институции, културни 
и други институти, центрове и профилирани кадри, които изпъл-
няват тази мисия.

Представен в такъв ипостас, „чуждият“ език следва да бъде 
санкциониран и контролиран исторически, актуално и перспектив-
но – като залог и гарант за това са дадени (етнически/етнизирано 
смислово ангажирани) слова, техники. стигматизацията на чуждия 
език следва да го детронира от историческия и символния му пие-
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дестал, да го дискредитира. и даже, ако е възможно,. да го омаломо-
щи и обезвреди. 

За да се избегне (актуална или перспективна) реализация на ми-
тологичния сюжет за вавилонската кула, всяко общество и култура-
та му градят, утвърждават и развиват съответни езикови йерархии 
и координации. чрез тях се определя позволеният и допустимият 
статус на всеки етнически език – влизащ или външен на социалното 
и културното пространство, в което властва „своят“ език. а щом съ-
ществуват или са дължими такива йерархии и координации между 
езиците, в и чрез тяхното предназначение и функциониране гласно 
или негласно се дава шанс и терен на съответни (явни и завоалира-
ни) стигми на и спрямо езиците. в обществено/държавно допусти-
мата и легитимираната „пирамида“ от езици, ако социума притежа-
ва полиглосно и полиграфно битие, са прави символна котировка 
на ценността и ролята на всеки от включените езици, оттам на влас-
товия му статус. според символния/властовия статус – и при даден 
казус – могат да се задействат определени стигматични (стигмати-
зирани или стигматизиращи) сценарии, изяви. колкото по-надолу 
е в подобни ранг-листи даден етнически език, толкова повече той 
е дамгосан със стигматични декорации, оценки и присъди. това не 
значи, че езикът, който е на върха на такава класация (официална и 
институционална, или неформална) е гарантиран, имунизиран сре-
щу стигматични покушения от други езици.

колкото даден етнос е чувстван като по-различен, по-далечен 
или по-чужд от друг етнос и от неговата идентичност, толкова по-
вече и неговият език – на чуждия етнос, – ще се подлага (реално и 
хипотетично) на най-различни стигматизации.

Никой не ще твърди, че в националната езикова „география“ 
различните, но битуващи в нея, етнолингвистични идентичности 
са или напълно свободни, или са равнопоставени помежду си. Но и 
всяка етнолингвистична идентичност притежава собствена специ-
фична „карта“ за ценността и ролята на отделните езици в нацията. 
съответно на това има и различни стигматизационни арсенали и 
репертоари за тях.

в стигматизиращата призма човешката природа никога не е ед-
наква, понеже стигмата е възцаряване и символно „увековечаване“ 
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на различие и несъвместимост, или поне на принудително съжител-
ство (но в различни полета) на идентичностите. този универсален 
и железен закон има обаче своето логично и златно изключение. 
то се отнася не към собствената, а към другата, чуждата идентич-
ност. човешката природа се илюстрира като непроменима и вечна, 
ако принадлежи на чуждия, попаднал в описанията, присъдите на 
стигмата, идентитет. тъкмо чуждият се описва и оценява, тълкува 
и осъжда като обременен от недостатъци, от които никога или пре-
калено трудно може да се освободи. За разлика от стигматизиращия 
субект, който се смята свободен за промени, развитие. това е само 
едната страна от двуликия ипостас на стигматизирания обект. Защо-
то „чуждият“ (етнос и присъщият му език, характер и темперамент) 
могат да бъдат считани за еволюиращи и развиващи се. и тук отново 
посоката и естеството на подобна еволюция, развитие са вложени в 
Прокрустовото ложе на етническа, етнокултурна и друга предубе-
деност, на едни или други етнизирани предпоставености и предраз-
съдъчни форми или трафарети. а така се разбира, че „чуждото“ се 
развива или еволюира само към нещо по-лошо, по-греховно и по-
опасно за интересите или сценариите на притеснената „азовост“.

 стигматичният синдром се нуждае не само от инструментални 
изображения и оценявания на съществуващото, а от валидизация, 
конструиране на дължимото. Защото всяка стигма носи в и изра-
зява чрез себе си даден нормативен потенциал. тя изисква и нала-
га (публично или интимно) съответни отношения към другостта, а 
оттам (косвено или пряко) и към собствената етническа или друга 
идентичност. тези отношения са проецирани като рамки спрямо 
миналата, настоящата и бъдната проява на своя или на различния, 
другия и „чуждия“ спрямо него етнически субект. само в обхвата на 
тези условни рамки азовостта/чуждостта може да бъде описвана и 
тълкувана в пределите на даден контекст, или по принцип, незави-
симо от него. За да се случи това обаче са потребни селективни и те-
леологични операции, свързани с отбор, приложение и сполучлива 
комбинация на етнически/етнизирани термини.

стигматичният синдром се оказва и превърната форма на хи-
пертрофирана регистрация на налични свойства, но и приписване 
на въображаеми черти в облика и битието на засегнатата другост. 
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той може не само да преувеличава, но също и да смалява, омало-
важава, пренебрегва, премълчава, прикрива и елиминира битува-
щи характеристики в облика, битността или битийността на друга-
та етноидентичност. селективните регистрации и въображаемото 
(ре)конструиране на референциите на чуждата идентичност не са 
лишени от прескриптивен или семантично-семиотичен ресурс, а и 
от функционален обхват на своите реални или хипотетични прояв-
ления.

стигмата обозначава и легитимира по своему някаква граница 
и отвъдност спрямо позволеното или допустимото съобразно етни-
чески възприетите стандарти. тези стандарти влизат в доста сложни 
и противоречиви релации с общочовешките морални ценности и 
норми за общуване и съжителство на различни идентичности. така 
партикуларното (етническото, общностното, валидното, а и ценното 
за етноса) обикновено се оказва с предимство, приоритетно спрямо 
универсално-човешкото. или универсалното се снизява, и равнява 
до нивото на партикуларно-етническото.

стигматизацията на другостта или чуждостта вменява и опре-
делени ролеви очаквания, претенции към поведенските реакции, 
позиции, статуси и задължения, които символично и практически 
могат или трябва да облагодетелстват субекта на етническо или даже 
на национално стигматизиране в конкретно дадения контекст.

стигматичният образ отразява съмнение и подозрение в при-
годността (или непоклатима увереност в непригодността) на по-
разения в и чрез него обект/субект. Неговите тълкувания и посла-
ния брутално или перфидно „пречупват“ истините за „портрета“ и 
действителните качества на засегнатия в и чрез него обект/субект. 
те обикновено го представят в доста превратна светлина в конкрет-
ния случай, или пък в прекалено и инструментализирано изопачена 
същност в даден социален контекст.

стигматизиращият потенциал на етническия език може да бъде 
невероятен. така дори в една-единствена дума, но казана в дадена 
обстановка, с определен тон или интонация, а и съпроводена с няка-
къв жест или мимика, може да се спотаи, но и да се афишира голямо 
етническо/етнизирано предубедено отношение към другия. тъкмо в 
подобна смислова компресия се крие стигматичният потенциал на 
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езика на даден етнос, на връзките и отношенията му към чуждата 
идентичност, която някак е вече изографисана, разтълкувана, ко-
ментирана (гласно/негласно) в дадени думи. 

етнизирането на моментното или на тривиалното говорене 
предпоставя нещо повече: напълно неутрална (на външен вид) дума 
да придобие прекалено осезаема форма, да се сдобие със смислова/
знакова външност, която е явно предизвикателна, когато е телеоло-
гически сполучливо подбрана, а и експлоатирана в дадения казус.

Няма етнически/етнизиран език, който да не притежава и да не 
ползва едно или друго – по-пикантно и разнообразно, или по-постно и 
безвкусно – „меню“ на оценъчно-нормативни инкрустации/интерпре-
тации на стигматизираната другост. а пък всеки етнически/етнизиран 
език живее с впечатлението и вярата, че неговото „меню“ за чуждата 
идентичност е най-доброто, съвършеното и най-справедливото.

стигматизиращият език не се съобразява с нравствените канони 
за хуманно отношение към хората, независимо от техния произход, 
етнически и верски статус. той обикновено прокарва демаркацион-
ни линии или издига китайска стена между „своята“ и „чуждата“ 
идентичност, като ги таксува по отделни оценъчни „тарифи“: „своя-
та“ все с печалба; „чуждата“ – непременно с надписване в негативна 
посока (освен ако не иде реч за автостигматизации или за примире-
ние с чуждите стигми). За него човешката природа винаги притежа-
ва различни „породи“ и категоризации. а човешките „материали“ на 
азовата и чуждата идентичност се оказват от различно естество, със 
специфизирани „гаранционни срокове“ или „потребителни качест-
ва“. „азовостта“ най-често се описва с предимства в контекста на 
своята историчност и всекидневност в съпоставка с другостта, чуж-
достта, която редовно е подценявана, омаловажавана, пренебрегва-
на, преднамерено изопачена и спекулативно мислена. в стигматич-
ните образи и тълкувания на азовостта по-приляга дългата и слав-
на история, още повече бъдещето, докато на чуждостта се вменява 
по-редуциран или дори фалшифициран прочит на автентичната ѝ 
история, но и някаква безбъдност. макар често да е емоционално-
приповдигнат, в дълбините си стигматизиращият език е безчувствен 
към преживяванията и раните, които нанася на „другостта“. Но пък 
когато се „заинтригува“ от тях, той прави това, за да се възползва 
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още повече от тях, за да ги инвестира и „осребри“ по-печелившо за 
триумфите на своите каузи. Неговите граници се поместват в безгра-
ничното му усърдие и усилие да изнамира и прилага слова или вер-
бални техники, оптимално обслужващи интимните му цели. Него-
вият „морален“ патос е отвъд универсално-човешкото добро и зло; 
чужд е на прецизно, обосновано и нравствено-етически оправдано 
оценяване и възмездяване на етническата/националната другост, 
заради нейни реални/приписани референции. абсолютизирайки, 
конструирайки дадена черта в стигматичния образ на „другия“ той 
несъзнателно/умишлено преследва да уязви и накърни достойнство-
то, честта и репутацията на публично осъдената и наказаната чрез 
стигмата чужда идентичност. 

езикът, който осъжда, унизява, кощунства с и поругава другата 
идентичност самонадеяно, самодоволно се любува на собствените си 
творения и постижения, като опосредствено се надмогва и надсмива 
над противостоящия му език, който не е в състояние да му се „про-
тивопостави“ по начин, който да респектира и озапти своеволията и 
безобразията на развилнелия се стигматизиращ езиков репертоар. 
той не се интересува от причините, обстоятелствата или моралните 
подбуди, които засегнатата идентичност „навързва“ в общия ком-
плекс на собствените си реакции. 

в стигматичните образи и тълкувания на етническите/нацио-
налните езици едни от тях се оказват по-качествени, или им се при-
писват липсващи достойнства и добродетели, които инак те може 
обективно да не притежават, а символично следва да изобразяват 
и защитават чрез собственото си историческо житие-битие. такова 
разположение, а и сравнение по осите „качествено-некачествено“, 
„годно-негодно“, „полезно-вредно“, „висше-низше“, „развито-не-
развито“, „безсмъртно-обречено“ и т.н. винаги е съпровождано от 
или, обратното, поражда а/морални квалификации. така оценъчни-
ят статус и патос на стигматизиращия/стигматизирания език следва 
да оповестяват и гарантират по особен начин ценността, ролята на 
езиците, които страдат (или се възползват) от стигматизацията на 
използващата ги идентичност. 

стигматизацията винаги е плод, но и средство на предразсъ-
дъчното мислене и поведение на едни спрямо други социални субе-
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кти – персонални или групови. душата и плътта на всеки предраз-
съдък са се отдали на или са положили обет пред олтара на съот-
ветни стигматизации на определени „свои“ и „чужди“ референции.4 
Но предразсъдъкът обръща гръб на морала, а и насочва лицето си 
към аморалното, защото не отдава дължимото на изографисаните и 
осъдените от или чрез него лица. категоризирането на хората чрез 
стигми неизбежно включва някакво декретиране на йерархизации 
между стигматизиращите и стигматизираните лица или общности. 
то открива съществени отлики в човешкия „материал“ на противос-
тоящи субекти. а подобни таксономии на качествата, достойнства-
та или недостатъците на своите или на чуждите не са безразлични, 
нито пасивни спрямо изобретателния подбор на морално-етични 
термини, матрици и техники за оценяване на отделните субекти.

етническата и националната идентичност са невъзможни без 
езиковата им компонента, която ги легитимира и гарантира или об-
ратното, ги отрича и осъжда. тази амбивалентност на езика спрямо 
етнонационалната битност и битийност може „да полага клетва и да 
служи вярно“ на противостоящи мисии: както да възпява и обожес-
твява „своята“ идентичност, така, обратно, да сквернослови за нея, 
да хули, обругава и кощунства спрямо културата, която е създадена 
от или чрез него. тази изумителна универсалност и всепригодност 
на езика се използват както за някои съпротиви на стигматизирани, 
така също и за атаки на стигматизиращи субекти.

исторически продължителен и теоретически оспорван е казусът 
дали езикът е есенциално-съдбовно значима характеристика на на-
ционалната идентичност или е изключително важен, но не и фунда-
ционистки, субстанциално присъщ на нея. вече е ясно, че етническа-
та/националната идентичност могат да виреят и властват дори при 
смяна на лингвистичния декор или режим на тяхното изповядване. 

разбира се, няма как етническото и етнизираното мислене и чув-
ство да са напълно обезопасени от опасностите, злините на стигма-
тизацията. в историята е имало, има и ще има различни нейни фор-

4 За стигматичните ангажименти на предразсъдъка – вж: мизов, м. 
Политическите предразсъдъци. Политологически ескизи. с., авангард 
Прима, 2009.
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ми и прояви. важно е да се градят, развиват етнически мисления, 
чувства, които – минавайки през исторически унаследени, актуално 
придобити и хипотетично предстоящи „минни полета“ на стигмати-
зиране – да ги обезвреждат, или да ги подминават. това е наложител-
но, за да не се предизвикват детонации в човешкото достойнство, в 
обществения живот и личностната биография на хората. Промените 
в моралния статус и патос на социума и етнообщностите могат да 
сторят много, защото хуманизацията е също и дестигматизация.

максим мизов
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Някои перспективи  
на европейската идентичност�

Иван миков�

въпросът за възможността на европейската идентичност е свър-
зан най-напред с извеждането и изясняването на онези фактори, ко-
ито могат да имат интегрираща роля в процеса на нейното констру-
иране. това от своя страна се съотнася с разбирането на отношени-
ето между европейската идентичност и националната. обяснението 
на тяхната връзка може да придобие много различни контури и оч-
ертания, достигащи често до крайности – от идеята за взаимното им 
влияние и взаимодействие до техния конфликт и несъвместимост. 
това, което искаме да предложим тук е една перспектива за разби-
рането на процеса на конструиране на европейската идентичност, 
положена на основата на интегриращата функция на морала.

отначало следва да се отбележат тези конкурентни на морала 
интегриращи механизми, които евентуално могат да имат въздейст-
вие при формирането на европейската идентичност. от една стра-
на макар религията, наред с политиката и икономиката3, да е играла 
съществена роля при формирането на националната идентичност, 
днес нейното функциониране при конструирането на европейската 
идентичност е проблемно. общото отслабване на нейното влияние, 

1 със съдействието на ФНи, момН.
2 Гл.ас.д-р иван миков, ииоЗ, БаН.
3 т. Парсънс привежда примери за това въздействие включващи Фран-

ция, англия и Холандия в периода XVII – XVIII век, като в цялостен план 
дори казва: „аз отдавам възникването на системата на модерните обще-
ства на процеси на развитие на социеталната общност от XVII в., особено 
на ролята на религията за легитимацията на обществото, а не на извърш-
ващата се през XVIII в. еволюция към демокрация и индустриализация.“ 
(Парсънс, т. еволюцията на обществата. кХ, 2005, с. 174).
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разпадането на връзката религия-политика, новият „постметафи-
зически морал“ (ватимо), набелязват недостатъчността на нейни-
те интегративни сили за въздействие в тези процеси. твърденията, 
често популистки и чисто идеологически, за европейския съюз като 
„християнски клуб“ едва ли имат някаква стойност извън политиче-
ския дискурс на самоубеждаване в дадени групи, на фона на дейст-
вителната мултикултурност и секуларност на съвременна европа. 
Подобни аспирации са тъкмо израз на „заклинателното позовава-
не на „християнските ценности“, когато си изпаднал в политическа 
безпътица“4, пряк резултат от смесването на религията с бутиковия 
мултикултурализъм, набелязано от Норберт Болц. днес в европа, в 
ситуацията на глобализация и плурализация на социалното рели-
гията не може вече да бъде основен, базов интегриращ фактор за 
общността, а оттук и за въздействие в процеса на формиране на об-
щата европейска идентичност. имиграцията, формирането на голе-
ми общности от чужденци, вътрешното културно различие между 
страните членки на съюза водят до смесване, както етническо, така и 
културно в едно мултикултурно пространство на обмен и съ-битие. 
центърът на влияние тук до голяма степен е изместен от религия-
та към икономиката, базирана на глобалното въздействие на систе-
мата на консумизма, чийто ценности могат да имат много широко 
интегриращо действие, тъкмо поради тяхната религиозна, локална 
и културна индиферентност. Не случайно и Болц, по пътя на Беня-
мин, анализира консумизма по модела на религията, което в крайна 
сметка води до твърдението за консумизма като „последната глобал-
на религия“.5

от друга страна тук се включва икономическият принцип. той 
има ключова роля при досегашното структуриране и функциони-
ране на европейския съюз, започнал първоначалното си същест-
вуване тъкмо като икономическо обединение. това се допълва и от 
мащабното разгръщане и налагане на вече споменатата система на 
консумизма в съвременното общество, проникваща дори до най-

4 Болц, Н. консумистически манифест, кХ, 2004, с. 28. 
5 Пак там, с. 117. 
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интимните сфери.6 отчитайки съществената и интегрираща роля 
на пазара в цялост, все пак трябва да посочим уязвимостта на този 
принцип, която пречи той да бъде приет като базисен за констру-
ирането на обща европейска идентичност. основното, което следва 
да се отбележи е фактът, че базиран на моментното, повърхностно 
отношение, на обръщението и размяната, той създава неравенства, 
въвежда „механизми на изключване“. той създава условия по-ско-
ро за противоречия и разединение, отколкото за интеграция, което 
става особено явно в ситуация на криза.7 Поради това, отчитайки 
влиянието на религията и икономиката в по-общ план за формира-
нето на европейската идентичност, ние смятаме, че те собствено не 
са достатъчни в тези процеси. Затова базовият елемент тук трябва 
да се търси на нивото на морала. в по-тесен смисъл, на основата на 
общите европейски ценности и норми. Но какво трябва да означава 
това, или в какво собствено се изразява възможността за въздейст-
вие на морала тук?

Накратко това може да бъде обяснено през теоретичния модел 
на практическата идентичност, представен от кристин корсгард  – 
„схващанията за практическа идентичност включват такива неща 
като роли и връзки, гражданство, принадлежност към етнически 
и религиозни групи, каузи, призвание, професия и служба“8. всеки 
индивид е мрежа от рефериращи една към друга и взаимнопрепле-
тени идентичности, които се проявяват в различните жизнени ситу-
ации. тези практически идентичности съдържат и определен набор 
от правила, които са свързани с тяхното реализиране. тези правила 
задават рамките на индивидуалното поведение по линията на това 
какво трябва или не трябва да се върши. в един креативен подход 
към поведението си субектът съчетава нормативните изисквания на 

6 Пак там, с. 16–17 и сл. 
7 особено ясно това се видя на фона на икономическата криза през 

2010 година и състоянието, в което изпаднаха Гърция и ирландия. тех-
ните проблеми станаха причина за разногласия и противоречия между 
отделните страни, като поставиха под въпрос общностния принцип на 
организиране на е.с. 

8 Korsgaard, C. Self-constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford 
University Press, New York, 2009, p. 20. 
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партикуларните и ситуационни идентификации. чрез индивидуал-
ния избор и решение едно или друго изискване, свързано с опре-
делен тип идентичност, се осъществява в постъпките. индивиду-
алното поведение се превръща в комбинация от преференциални 
идентификации. При това следва да се отбележи, че приемането на 
една практическа идентичност е „до голяма степен контингентно“9. 
тук няма необходимост, напротив една такава идентичност може 
да бъде придобита и без експлицитното и изричното съгласие на 
индивида, какъвто например е случаят с етническата или родовата 
принадлежност, а освен това би могла да зависи и от индивидуалния 
избор, както при избора на професия. от една страна се подчертава 
контингентния, случаен характер на придобиване на практическата 
идентичност, а от друга страна, при вече утвърдената и приета иден-
тификация, се акцентира върху индивидуалната активност, чрез ко-
ято единствено става възможно реалното прилагане и следване на 
принципите, произтичащи от съответната идентичност. При цялото 
това многообразие от възможни идентификации все пак субектът 
действа, постъпва като едно цяло. може да се проследи един конти-
нуитет в цялостното му поведение. в поредицата от индивидуалните 
волеви актове, от избори и решения в съзнателния живот на инди-
вида може да се открие една по-малка или по-голяма последовател-
ност и цялостност на поведението, която позволява да се говори за 
определен индивидуален характер. оттук остава конкретно да се 
разкрие как се реализира това единство на характера, изразено в по-
ведението, при актуалната наличност на разнообразните варианти 
за идентификация. тоест въпросът е как индивидът като морален 
субект съчетава в единство множествените практически идентично-
сти и свързаните с тях предписания. според корсгард тук ключова 
роля имат рационалните принципи на практическият разум, те са 
„принципи, посредством които ние конституираме себе си като обе-
динени дейци… това обяснява тяхната нормативност. Принципите 
на практическия разум ни обвързват, защото действайки ние трябва 

9 Korsgaard, C., Self-constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford 
University Press, New York, 2009, p. 23. 
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да се конституираме като обединени дейци“10. именно като разумни 
дейци ние успяваме да овладеем отделните практически идентично-
сти и да ги координираме заедно, така че да застанат като едно цяло, 
за да бъде възможна постъпката. моралните практически рацио-
нални принципи и правила, които ръководят индивидуалните по-
стъпки са нормативни, т.е. задават нормата на дадено действие, тък-
мо защото чрез тях се осъществява обединяването на личностната 
идентичност на действащия като морален актьор. моралната норма-
тивност, регулираща индивидуалното поведение всъщност спомага 
за „сглобяването“ на идентичността чрез действието на моралните 
принципи. моралният принцип, избран да се следва (отнесен към 
една практическа идентичност) в определена ситуация, организира 
около себе си другите възможни идентичности. в такъв аспект може 
да се приеме организиращото въздействие на нормативната сфера 
върху субекта и по-конкретно при различните форми на идентифи-
кация. Независимо обаче дали става въпрос за множествени практи-
чески идентичности, или пък за някакъв друг модел на определяне 
на идентичността, ролята на нормативността не губи своето значе-
ние. Нормите насочват, регулират индивидуалното поведение и по 
този начин, в действието, конституират личността, концентрирайки 
идентичността.

единната европейска идентичност, следователно, може да се раз-
глежда като контингентна форма на практическа идентичност (също 
както националната и локалната идентичности), която е обвързана 
с определени норми и ценности, изявяваща се на едно функционал-
но и конкретно практическо равнище.11 свързаните с нея принципи 

10 Korsgaard, C. Self-constitution. Agency, Identity and Integrity. Oxford 
University Press, New York, 2009, p. 25. 

11 тук следва да се подчертае значимостта на ценностите и тяхната об-
вързаност с процеса на формиране на идентичност и изобщо за разбира-
нето на понятието за идентичност – нещо, което е показано от Ханс Йоас 
в неговото изследване върху дюи и тейлър. (вж. Joas, H. Die Entstehung 
der Werte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999, s.227-252.10. De Beus, 
J. Quasi-national European Identity and European Democracy – In: Law and 
Philosophy, 20, Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 290-91. до голяма степен 
това се вижда и в основата на Хартата за правата на ес., където последова-
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могат да бъдат избрани от субекта за ръководни и ориентиращи, на-
пример, когато той спазва и следва своите граждански задължения. 
индивидът приема супра-националната/националната идентичност 
и следва принципите, които са свързани с нея като ги координира 
с по-общите морални принципи. рационалните морални принципи 
по своеобразен начин „снемат“ онези, които са свързани само с кон-
кретните измерения на една конкретна идентификация, в стремежа 
към някаква ограничена степен на универсализация. Принципите 
на една национална или супра-национална идентификация могат 
да станат за субекта морално нормативни, доколкото не отхвърлят 
признаването на достойнството на другия и са под обхвата на един 
по-общ морален принцип. Нормативността и ценностната регула-
ция могат ефективно да спомогнат дефинирането и формулиране-
то на единната европейска идентичност на основата на морала. Под 
общите морални принципи и ценности европейската идентичност 
би могла да се изведе непротиворечиво, в съгласие с основните 
структури на националната (и суб-националната, локалната) иден-
тичност. На нивото на морала се дава възможност за безконфликтно 
конструиране на европейската идентичност.

акцентирането върху морала, върху общите ценности и норми 
не е произволно, напротив, то е заложено в основата на разбирането 
за европейския съюз, под формата на задължението за налагане на 
общоприет „морален минимум“ от страните членки.12 Политическо-
то (под формата на е.с.) може само да създава институционални-
те механизми, задаващи рамката за формиране на идентичността с 
помощта и на правната система. Най-малко това включва експли-
цитното извеждане на основните символи на е.с., служещи и като 
средства за идентификация (флаг, герб, химн, валута и т.н.). извън 

телно са изложени базовите ценности. 
12 De Beus, J. Quasi-national European Identity and European Democracy. – 

In: Law and Philosophy, 20, Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 294. опре-
делянето на европейската идентичност като „квази-национална“, според 
нас, може да бъде прието само като работно. При опита да бъде изчистено 
понятието, това определение следва да бъде преодоляно, за да премахне от 
новия тип идентичност отсенките и препратките към националната, която 
тя така или иначе надгражда. 
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това институционално общностно ниво политическото има нужда 
от действието на други системи, които да спомогнат развитието на 
европейската идентичност, да могат да въздействат и на индивиду-
ално ниво. в това се вижда и възможността за въздействие на мора-
ла, на моралната сфера.

в своето изследване върху европейската идентичност (опреде-
лена като „квазинационална“ – която наподобява модела на наци-
оналната, но е принципно нов конструкт), Йос де Бюс формулира 
няколко елемента, очертаващи нейните рамки. според него може да 
се наблюдава определен баланс между европейска, национална и ло-
кална идентичност. обменът на идеи и ценности между тях трябва 
да доведе до конструирането на общата единна европейска идентич-
ност, като „тя няма да замени националната идентичност или дру-
ги форми на колективна идентичност, такива като класата“13. освен 
че няма да заличи националната идентичност взаимоотношението 
между европейско и национално може да действа активизиращо и 
на двете. от една страна, европейската идентичност да бъде хармо-
низирана, да не се опитва да превзема територията на националната, 
а балансирано да я допълва. от друга страна националната иден-
тичност ще получи възможност за обновление от взаимния обмен. 
европейската идентичност не може да бъде нито максималистки, 
нито минималистки морализирана, което препраща към същинско-
то значение на моралността за идентификацията. с оглед на морал-
ните цели, норми и добродетели тя следва да се стреми към средата 
по отношение на „абстрактност, универсалност, институционално 
включване, социални връзки, комплексност, компетентност, огра-
ничаване на егоизма и съгласие относно правилното и доброто.“14 
моралното ядро на идентичността съответно се основава на ба-
ланса и умереността, с насоченост към кооперацията и съгласието, 
запазвайки известна степен на морален индивидуализъм. избягват 
се абсолютистките и релативистките формулировки на въпросите 

13 De Beus, J. Quasi-national European Identity and European Democracy.  – 
In: Law and Philosophy, 20, Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 295.

14 Nietzsche, F. Menschliches, Allzumenschliches I. Kritische Studienausgabe, 
Bd. 2, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1988, s.309.
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за универсалността, доброто и правилното. акцентът е върху тър-
сенето на умереността в моралността, която трябва да организира 
съвместното битие на европейците.

към тези съображения на де Бюс все пак трябва да направим 
може би едно уточнение, което се налага, когато започнем да мислим 
за ставането на европейската идентичност и нейното самооформя-
не, извън тясното формално разбиране за нейното зараждане. оче-
видно, макар в началните етапи на своето формиране европейската 
идентичност да черпи ресурси от националната и локалната, то тя 
трябва да се обособи като един принципно нов конструкт, макар и 
наподобяващ в определени очертания другите два. На това ниво тях-
ното взаимодействие служи за обогатяването на различните страни 
в процеса. въпросът обаче, който се появява зад всичко това е, че 
след своето утвърждаване и първоначално изчистване европейската 
идентичност, като притежаваща по-голяма степен на общност, ще 
трябва да снеме твърдата сфера на националната идентичност и да 
я въвлече под своите понятия – по начина, по който преди това на-
ционалната идентичност снема локалната в своя обем, макар двете 
да запазват едновременното си функциониране. По този модел може 
да се заключи, че европейската идентичност може да придобие по-
голяма значимост при идентификацията на индивида, заменяйки 
националната, като последната ще продължи да функционира като 
второстепенен елемент. оттук се дава възможност за появата на 
едно ново интегративно разбиране за обединена европа, дори в сми-
съла, който Ницше влага в своето понятие за „добрите европейци“. 
отслабването на крайните национализми, мисленето извън рамките 
на националните държави, способствано от развитието на „търго-
вията и индустрията, книгообменът и кореспонденцията, бързата 
смяна на населеното място и местността, сегашният номадски жи-
вот на всички не-земевладелци“15, само спомага за по-ефективно-
то преодоляване на националното разделение и вражди, както и за 

15 Elbe, S. Europe: A Nietzschean Perspective. Routledge, London, 2003, p. 
65. Щефан елбе като цяло полага тълкуването на Ницшевата идея за обе-
динена европа и „добрите европейци“ в контекста на идването, ставането 
на европейския нихилизъм.

Иван миков
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условията за появата на новите („добрите“) европейци. в основата 
тук стои предварително и условието за „съзнателното култивиране 
на супра-националната и европейска перспектива“16. стремежът за 
конструирането на европейска идентичност като супра-национална 
свидетелства тъкмо за развитието на тези интегриращи процеси, за 
създаването на синтетично единение на европа. съдбата на евро-
пейския проект зависи от способността да се постигне успех в за-
дачата за формиране на единна европейска идентичност. ето защо 
целенасоченото управление на тези процеси се оказва от особена 
важност за цялостното развитие на европа днес.

тъкмо в контекста на значимостта на задачата за конституиране 
на европейската идентичност, според нас, се появява добра възмож-
ност в сферата на морала да се намери подходящо решение, което 
да преодолее недостатъчността на политическото и проблемността 
на икономическото и религиозното. това, както казахме, включва и 
предполага разбирането за общите европейски ценности и норми. 
до известна степен обаче тук остава открит въпросът какви трябва 
да бъдат те на съдържателно ниво. въпреки вече наличната форму-
лировка в основните общностни документи, може да се търси въз-
можността за обосноваване и дори предефиниране на базовите ев-
ропейски ценности, който присъстват там сякаш аксиоматично. Но 
това вероятно трябва да бъде предмет на една предстояща дискусия 
относно бъдещето на европа.

16 Elbe, S. Europe: A Nietzschean Perspective. Routledge, London, 2003, p. 3.
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Значими ли са етичните рамки  
за националната ни идентичност�

Емилия маринова�

Неотдавна излезе от печат колективната монография „морал 
и национална идентичност“, в която се обобщават резултатите от 
няколкогодишно междудисциплинарно изследване, посветено на 
моралните измерения във формирането и функционирането на на-
ционалната идентичност3. в тази статия ще се върнем към темата за 
етическите рамки на националната идентичност, за да систематизи-
раме някои от достигнатите социално значими внушения, които от-
крояват мястото и значението на приложната етика в съвременния 
социален живот.

Убедеността, че българският национален дух има свои морални 
източници, а неговото съхранение и развитие разчитат на специфич-
но етични опори и средства се основава на няколко важни тенден-
ции, които са откроени ясно в колективния ни труд. от една страна в 
условията на евроинтеграция обемът и съдържанието на българска-
та национална идентичност се предефинират в българското общест-
вено съзнание. трансформацията на идентичността от етническа в 
национална предполага оформянето на нов смислов център – култу-
рален, на мястото на организираните около общия произход смисли, 
характеризиращи етноцентризма (т.Неделчева). от друга страна, 
съхранението и развитието на българската национална идентич-
ност предполагат запазването и развитието на моралните ценности 
на българския народ. в този смисъл разкриването на нравствената 
култура на българския народ като „култура на нравите и обичаите“ 

1 със съдействието на ФНи при момН
2 доц. д-р емилия маринова, ииоЗ, БаН
3 маринова, е., и. миков, т.Неделчева, е. Петрова, д. Станков. мо-

рал и национална идентичност. в.търново, Фабер, 2010.



349

придобива ключово значение (д. станков). На трето място се осно-
ваваме на спецификата на съвременния социален живот в общество-
то. Показваме как кризата в духовността и морала се отразява върху 
националната идентичност. извеждаме необходимостта от единна 
културална рамка, която да противодейства на навлизането на ин-
тимното пространство в културното, да стопира връщането назад 
към етноцентризма и да блокира оживяването на етнокултурните 
стереотипи (ел. Петрова), да формира културната ни идентичност и 
по този начин да подготвя бъдещата трансформация на национална-
та идентичност в културна (европейска) (и. миков). изследваме па-
раметрите на общата културална среда, показваме как тя гарантира 
поместването на националните опори в общо морално пространство. 
като съпоставаме значими за българското национално пространство 
етически рамки, търсим етическите лостове за въздействие върху на-
ционалната идентичност (е. маринова).

раздробяването на социалното пространство, насичането на 
културната среда и парциализирането на морала са част от днеш-
ната реалност, която се описва чрез „фрагментирането“ на живота 
(З. Бауман)4, „наслагването“ на етически рамки (ч. тейлър)5 и т.н. 
същевременно множествеността на етическите координати не озна-
чава отсъствието на такива. „Бихме могли да заключим от факта, че 
някои хора действат без определена философска рамка, че те въоб-
ще не притежават рамка. и това би могло да бъде напълно невярно 
(бих казал, че в действителност винаги е невярно).“6 в своето с осно-
вание много нашумяло изследване „изворите на аза“ цитираният 
автор разсъждава за етическите рамки, които, създавайки етически 
доминанти, дефинират „силните евалюации“, определят ценностни-
те приоритети и очертават границите на етическото пространство. 
дългът, вярата, алтруизмът, респектът и пр. дават свой прочит на 

4 Бауман, З. индивидуализированное общество, с. 201; Бауман, З. Жи-
вот във фрагменти. есета за постмодерната нравственост. с., лик, 2000.

5 тейлър, ч. изворите на аза. Формирането на моралната идентич-
ност. с., сонм, 2003.

6 тейлър, ч. изворите на аза. Формирането на моралната идентич-
ност.с., сонм, 2003, с. 28.
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доброто и злото, насочват към различни ценностни приоритети и 
тласкат обществото по различни траектории. съответно национал-
ната самоидентификация има различни параметри в различни цен-
ностни координати. това твърдение може да бъде онагледено чрез 
съпоставянето на две етически рамки, които са значими за бълга-
рина и определят двата полюса в етическото национално простран-
ство. едната описва етноцентристките тежнения, които ориентират 
моралния субект спрямо стандартите на неговата етническа при-
надлежност, другата формулира нагласите за евроинтеграция, които 
са специфични за съвременната социална, политическа и културна 
ситуация.

Първият модел, въпреки че е религиозно обвързан, е дефиниран 
не толкова чрез доминацията на рационалното начало над желани-
ята, която е в основата на теическата схема на мислене и действие7, 
колкото чрез принадлежността си към общността и традициите на 
предците. 

в традиционните общества, при доминацията на традиционни-
те авторитети, силните оценки се определят от лоялността, от уваже-
нието-почит към авторитетите, а националният интегритет се регу-
лира от устойчивостта на традиционните ценности, съхраняването 
на традициите, вписването в контекста на националния характер, 
от силата на чувството за дълг към общността, чието следване или 
пренебрегване определя мярата на личностното достойнство на еди-
ничния субект. това е етическата рамка на етнически компактните 
общности, която дефинира параметрите на националната цялост, 
механизмите за нeйното съхраняване в хода на времето, нейната ус-
тойчивост към обратите на съдбата.

На другия полюс е „разширяването на границите на респекта“ (в 
смисъла на ч. тейлър), основна етическа парадигма на съвременно-
то европейско съобщество, а за нашето изследване има значение как 
българските ценностни приоритети и българското етическо прос-
транство се вписват в нея.

7 далеч по-различна е ситуцията например в протестантски домини-
раните държави, в които и политическите катаклизми, и стопанският жи-
вот, и етическите нагласи са продиктувани от протестантската вяра.

Емилия маринова
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“мярата на респекта“ (в смисъла на ч. тейлър и П. сингер) про-
тивопоставя етноцентристката и евроцентристката етическа рамка. 
от едната страна е „стегнатият морален кръг“ на етноцентризма, с 
различна за различните етноси степен на непропускливост за чуж-
дите-чужди и на предубеденост по отношение на своите-чужди. от 
другата страна е разширяващият се морален кръг на европейското 
съжителство, под напора не толкова на реалните респекти, колко-
то на заявките и очакванията за нови такива. от едната страна е 
предрешеността на приетото и неприетото, на доброто и злото, а от 
другата – постоянната промяна и готовността за промяна на статук-
вото. от едната страна са закостенялостта на моралното мислене и 
трудното вникване във новите етически дилеми и предизвикател-
ства, а от другата – предефинирането на моралните позиции в нови 
проблемни полета. от едната страна е „последната“ тежка дума на 
общностните авторитети и почитта към тях, а от другата – диалогът 
и сътрудничеството.

веднага трябва да разсеем възможната заблуда, че етноцент-
ристкият и евроцентристкият модел са упоменати тук, тъй като са 
най-силно застъпени в живота на нашия съвременник. Напротив, 
изследванията показват, че нито един от тях не е убедително пред-
ставен. Но ако етноцентризмът е реалността, която всячески се оп-
итваме да заобиколим и да оставим в миналото, то евроцентризмът 
днес е желаното утре (според социологическите данни). тези два 
формални модела са организирани около образа на „моралния кръг 
на респекта“ и се въвеждат, за да се определят „особените точки“ на 
етическата и културалната среда и да се покаже дали могат да бъдат 
изведени някакви тенденции. доколкото в актуалните ценности на 
българската култура трудно може да бъде проследена съществена 
ценностна динамика, както показват проведените лонгитюдинални 
изследвания (к. Байчинска)8. от една страна доверието в институ-

8 Байчинска, к., м. Бакрачева, С. Савова. цит. съч.; Гарванова, м. 
трансформация в ценностната система на лица с индивидуалистична и 
колективистична ориентация – 1995–2005 г. V-ти конгрес по психология. 
сборник научни доклади. с., (31.10–2.11.2008). – в: Българско списание по 
психология, 2008, бр. 1–4, с. 87.



352

ционализираните авторитети никога не е било присъщо за българи-
на, поради което неговото отсъствие се е оформило като особеност 
на националния ни характер. Успоредно с това според социологи-
ческите данни в настоящия момент моделът на стесняващия се мо-
рален кръг на етноцентризма е със затихващи функции. от друга 
страна, както социологическите, така и психологическите изследва-
ния сред подрастващите българи са показателни за засилващите се 
евроцентристки тежнения. въпросът е доколко етическата среда и 
личностните нагласи способстват тази тенденция. По-конкретно ни 
интересува какви са неизползваните възможности за разширяване 
на моралния кръг на респекта в обществото и особено у подраства-
щите българи, които ще определят облика на утрешна България. 

мярата на респекта създава един общ етичен бекграунд на со-
циалната и на културната среда, който въздейства върху моралния 
субект. когато обществото насърчава затягането на моралната прим-
ка, вероятността от разбуждането и активирането на етноцентрист-
ките тежнения е голяма, тъй като последните се основават на същата 
етическа рамка и на ценностите на лоялността, уважението-почит, 
сигурността и пр. обратното, мултиплицирането и стимулирането 
в обществото на етическата рамка на „разширяващия се морален 
кръг“ потиска етноцентризма и работи в полза на ценностите на ува-
жението, сътрудничеството, търпимостта към различието, разбира-
нето на другия, взаимопомощта и пр., към които се стремим. 

стесняването или разширяването на моралния кръг на респе-
кта в обществото има свои социални, политически, културни и пр. 
лостове. те могат да бъдат категоризирани в термините на автори-
таризъм и демокрация, на рестрикция и стимулация, на социален 
контрол и автономия, на едностранно и взаимно уважение и т.н., в 
зависимост от контекста. 

Препоръките, които са формулирани в хода на изложението мо-
гат да бъдат систематизирани в следните няколко насоки.

1. Засилване на социалните и културните дейности, свързани с 
популяризиране, осмисляне и утвърждаване в реалните социални 
практики на европейските ценности на уважението, търпимостта, 
сътрудничеството, междукултуралния диалог, дружбата, приятел-
ството и др.

Емилия маринова
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2. разширяване на „границите на респект“ в обществото (в сми-
съла на П. сингер и ч. тейлър). държавна, институционална и не-
формална подкрепа на дейностите, свързани с „разхлабването на 
моралния кръг“ в обществото и с разширяването на мярата на рес-
пекта в националното пространство, преодоляване на тежненията 
към етноцентризма и стимулиране на нагласите за евроцентризъм в 
обществото. Задействане на всички социални, политически, култур-
ни и др. лостове, които водят до разширяване на моралния кръг на 
респекта в обществото.

3. стимулиране на социални отношения на диалог, взаимно ува-
жение и автономно самоуправление в училището и системата на ви-
сшето образование.

4. стимулиране на дискусионност в обществото и осмисляне 
на респекта като етическа позиция. държавното устройство, разви-
тостта на гражданското общество, гражданските права и свободи, 
независимостта на медиите, прозрачността на фискалната политика 
и пр. създават социалния фон. тематичното поле, в което се упражня-
ва диалогичността, е неограничено – права и свободи (граждански, 
на човека, на детето, на малцинствата, на професионалните общно-
сти, и др), политика (позиции, избори, политическа конкуренция и 
пр.), престъпност и наказание (за и против смъртното наказание, 
справедливост на наказанието и пр.), биоетика, медицинска етика и 
деонтология (евтаназия, донорството на органи и тъкани, генно мо-
дифицирани храни, правата на ембриона, стволови клетки, права на 
пациента, информирано съгласие, конфиденциалност, здравно оси-
гуряване, достъп до здравни услуги и пр.), медийна политика и жур-
налистическа етика, социална политика (хора в неравностойно поло-
жение, деца в риск, бедност и др.), образователна политика (достъп 
до образованието, икономически параметри на началното, средното 
и висшето образование, достъп и условия в детските градини и ясли, 
конкурсност, финансиране и др.) – колкото по-широко се разпрос-
тира общественият дебат, колкото повече институции и единични 
субекти са ангажирани в него, толкова по-големи са възможностите 
за осмисляне на правата, свободите, достойнствата, стойността на 
другия, различния, непознатия, чужденеца и т.н. тези дискусии са 
средство за усвояване на етическата терминология и осмислянето на 
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моралните смисли, те са в същото време провокация към моралното 
мислене, моралните чувства и основание за морален избор. Готов-
ността на социалните инситуции за провокирането и воденето на 
такъв открит диалог е съществен фактор за разширяването на кръга 
на респекта в обществото.

5. като се дава приоритет на етическите параметри на национал-
ното пространство извеждаме необходимостта от единна културал-
на рамка. Насоките, в които трябва да се търси единство на култу-
ралната среда, са най-малкото три. 

•	 Първата засяга единодействието на отговорните за моралното 
възпитание субекти. в резултат от такава координация дейст-
вията на родителя, учителя, възпитателя се синхронизират с 
формиращите въздействия на училището, с приоритетите в 
културата, изкуството и средствата за масова комуникация, с 
действията на администрацията, с политическите решения, с 
промените в законовата уредба и т.н. 

•	 втората насока засяга структурираността на културалната 
среда и търсенето на адекватни и актуални форми на въз-
действие върху националното самосъзнание на подрастващи-
те. целта е да се постигне адекватност на посланията, които са 
насочени към подрастващите. тук, от една страна се предпо-
лага обличането на посланията в адекватни форми и намира-
нето на нови, по-атрактивни културални форми. също така 
значение имат подборът на цели и средства и тяхното хармо-
нично съчетаване. достъпност, атрактивност, ефективност, 
адекватност, координираност – такава е градацията на препо-
ръчваните качества на посланията към подрастващите.

•	 третата насока, в която функционира ценностната координа-
ция, е по посока на комплексността на целите и на средствата 
за морално и национално възпитание. 

6. важен аспект на препоръчителните анализи е стимулирането 
на етическите изследвания, както и държавна и институционална 
подкрепа на етическата наука. етиката 

•	 е отговорна за пълноценното функциониране на единно науч-
ноизследователско пространство по проблемите на прилож-
ната етика. като развива етическата теория, търси подстъпи-
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те към реалния живот и към рисковете на съвременното бъл-
гарско общество. изследва основните морални рискове, пред 
които е изправено българското общество днес. анализира съ-
временната ситуация с оглед на определянето на социалните 
субекти в риск; 

•	 търси възможни подходи за информиране на социалните 
субекти по етическата проблематика. Привлича вниманието 
на социалните субекти към етическите проблеми и тяхната 
значимост. търси подходящи партньори за реализирането на 
това – медиите, институциите на културата и изкуството, со-
циалните институции. търси адекватното място на етическо-
то обучение в специализираното неетическо обучение; 

•	 използва специфични за науката средства на въздействие 
върху социалния субект. Провокира дискусии по етическата 
проблематика, като я „превежда“ на езика на конкретен со-
циален субект и привлича подходящите социални общности 
и институции в ролята на съмишленици. Провежда научни 
конференции на широка социална платформа, като привлича 
в дискусията максимално голям кръг от заинтересовани су-
бекти – изследователи в различни научни области (социоло-
зи, културолози, историци, медийни специалисти, психолози, 
изследователи в областта на медицината, правото, политоло-
гията и др.), заинтересовани държавни и обществени орга-
низации, представители на отговорни социални институции 
и т.н. също така публикува специализирани издания. търси 
достъп до студентската аудитория чрез тясно взаимодействие 
и сътрудничество с колегите от вУЗ.

•	 търси възможности за участие във вземането на политиче-
ски, организационни и професионално-браншови решения 
от етическо естество, като търси достъп до етически инсти-
туции, комисии; търси своето адекватно място при реализи-
рането на експертната дейност, изработването на етически 
кодекси и т.н. търси адекватното си място при подготовката 
на етическите комисии за тяхната специализирана дейност.

изводите на изследването би трябвало да достигнат до всички 
институции, отговорни за социализацията на подрастващите – се-
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мейство, училище, културни институции и изкуство, църква, сред-
ства за масова информация, научни инститиции, политически ин-
ституции и др. реални потрбители са момН, министерство на кул-
турата, институциите, диктуващи медийната политика и др., както и 
съответните комисии към парламента. Потребител са и неправител-
ствени организации и сдружения, които функционират паралелно 
в обществото – агенция за закрила на детето, съюз на българските 
учители и др.

изводите на научното изследване също така трябва да достиг-
нат до институциите и социалните субекти, които могат да провоки-
рат и стимулират дискусионността в обществото. тук институтите 
на социализация участват като провокатор и организатор на диалога 
в социалния живот и в социлните общности на подрастващите. На-
ред с това особено значима е ролята на „четвъртата власт“, на новите 
информационни технологии, на институтите на културата, от които 
в голяма степен зависи дискутирането на наболелите морални про-
блеми в обществото.

особено важно е изводите на научното изследване да достигнат 
до социалните субекти, отговорни за развитието и стимулирането 
на науката в България, които са в състояние да подкрепят реално 
развитието на етическото знание и етическото образование. това са 
момН, Българската академия на науката, вУЗ, съответните коми-
сии в Парламента. 
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